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•el dB~manı Amerikalılar zavallı galibi 

ı.... • maçtan sonra yuhaya çe"tller 
1119•1iz boksörü · 

lomi Far 
ayı hesabile 

Yenildi 
~ ~tii" d" • ~ unyanrn heyecanla bekledi-

'- ~·k l»okı maçı dün gece Nevyork

~ 1 ~IÖr Joe Louiı ile lnıiltere 
Yon.. T . l>e onu Far arasında yapıldr. 

..._ ny• ı . . 
-~ L .ampıyonlugu yolunda ya-
...._ ... b .... 
...._ . uyuk müsab"k", 15 ravund 
.. L Selin oir d" o•• ~ a..._ ogu,ten ıonra zencinin 'eli. biyle galebe çalmaıiy?e neti-

"' ~ •• s-"P•trrutnın bütün taf ıilatını 
~111~ 

•zda bulacakıınız. 

Küçük iiiliif 
konseyi toplandı 
4 1 eminal veı ilmek şaı tile 
~ustur~a ve Macaristanın 
Tekrar silahlanmasına 

a~ müsaade verilecek 
~~tı 't. 30 ( A 
~ ~ lıt . .I{ .A.)- Çek Hariciye Küçük itilaf konferansının ilk cels~si 
tt~. Stoh~?fta ~le Yugosalv Baıveki- saat 11 de açılmıştır . 
titl) 'titr"' ı.novıç saat 9 d1 Sinaiaya Verilen kararlar 1, ~•tı •ıtasyonda Romanya Ha -
~· "t b M. Antoncsko, M. Badu -

Bükrcı. 31 - Küçük itilaf konseyi 

~~t1'tılriciye nezaretinin yüksek dün iki içtima yapmıştır. İyi malfımat 
>tt 1t1-t bl:lrafından kartılannutlardır. alan mahafile göre konısey şu kararları 
ı.· kt°"ı tından sonra doğruca Krali vermiştir: 

lıııltliıı~ ll<t &iderek sarayın defterine 1- Küçük itilaf\ Avrupa işlerinde 
~ flı }'atrnışlardır • (Devamı 4 'iiııcüde) 

eıı11 -----------------
. a gemisinin bombardı ranından sonıa 

Cin, Amerikaya 
1~rziye ve tazminat 

18 "ereceğini bildirdi· 
den 45 yaşma kadar herkes 

Çinde askere çağmldı 

alış veriş yasak ! 
Arap komitecileri muhalif hareket edenleri 

ateşte yakacaklarını söylüyor 

Şam gazeteleri Atatürkün kışın 
Hataya gideceğini · yazıyorlar 

Şam, 30 <Husust) - Buradaki ga... \ yonun mahallinde tetkiklerde bulunup 
zcte1crden bazıları TUrkiye cumhurre- lizımgelcn tedbirleri ittihaz etmesini 
isi Atatürkün kış mevsiminde Hata- istiyor. 

ki anar§i bütün tiddetiyle devam et .. 
mektedir. Türkler dükki.nlannı aç • 
ını§Sa da, Usabacilann tehdidi yü .. 
zUnden Ermenilerle Alevi Türkler dük 

kanlarını açmamışlardır. Usabacilar 
Türklerden alı§Veri§ edenleri ate§te 

yı ziyaret etmek arzusunu gösterdiği
ni yazmıştır. 

Muhtelit tahkik komisyonu 
Şam. 30 (Hususi) - Arap istihba

rat ajansının öğrendiğine göre Türki-

1 ye hükumeti, Hataydaki karışıklık 

!ardan dolayı lazım gelen tetkik ve 1 
tahkik işlerile meşgul olmak üzere 
muhtelit b;r Türk • Fransız tahkık ko 
misyonu teşkili hakkmda Fransa hü
kumeti neZdinde bir teşebbüste bu -
lunmuştur. Türkiye, böyle bir komis-

Ordumuzun 
kazlndığı genç 

subaylar 
Harbiye mezunlarına 

dOn diplomaları 
verlldl 

Ankara. 30 (A, A.) - Bugün saat 
15,30 da Harbiye okulunda bu yıl me
zun olan bin küsur subaya büyük me 
raıimle diplomaları verilmi§tir. 

Merasimde Nafıa bakanı Ali Çetin. 
kaya. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ba 
kanı Refik Saydam, Maarif Bakanı 

(Detıamı 4 üncü de) 

Filistin 
Yahudilere "iğneli 

fıçı,, oluyor ! 
Kudüs, 31 (A.A.) - 48 &aattenberi 

suikaatler yeniden başlamı,tır. Bir ted
hit hareketi çıkmaaın'dan korkulmakta 
dır. Bir yahudiye ait otobüse yapılan 

taarruz neticesinde iki Arap öldilrJlmüt 
tür. 

Tarlalarda öldürülmÜ§ iki yahudi bu 
lunmuıtur. Muhtelif noktalarda ateı 
teati edilm!ttir. 

Kudüs yolunda öldürülen yahudi ter 
zi Barvovskinin cenaze merasimi büyük 
bir &iyonist nümayipne vcaile tcfk.il et
mittir. 

Komiser muavini mezuniyetini kıult 
mıştır, 

lrakın eski 
başvekili 

Hikmet Süleyman 
Dost devleti Ankara

da tem~ll edecek 
Inktr;ki son ,•aziyetler üzeıine i~ 

tifa ededn eski başvekil Hikmet Süley
·~r; Bey lrakın Ankara elçiliğine .tayin 
edilmiştir. trakın timdiki Ankara elçi
si Naci Şevket Bey de kralın birinci 
ıckreterlii ine tayin ed=lmiştir. 

Trakya manevralarında bulunmak 
üzere memleketimi.t:e gelen ve 'imdi 
Ankarada · bulunan General Hüseyin 
Fevzinin, geçenlerde Türkiyeye gelir
ken Musulda öldürülen merhum Bekir 
Srtkının yerine tayini hakkındaki kral 
iradesi dün çıkmıttJr. 

Irak p"'rlamentosu feahedilmittir. 
Yakında yeni intihabat yapılacaktır. 

Suriye kabinesinde değişiklik 
Antakya, 30 (Husuei) - Suriye ka • 

binesinde bugünlerde bazı değişiklik
ler olacağı, doktor Şehbenderle Faiz 
Hurinin de kabineye alınacağı söyle. 
niyor. 

Halayda asayişsizlik 
Antakya, 30 (Hususi) - Halayda. 

yakacaklarını açıktan açığa söylUyor .. 
lar. 

"İskenderun .. Antakya'' adında1d 
plağın alınıp satılması ve çalınma.at 

(Deva mı 4 füıcü de) 

\ 

Santan<kr şehrinden kıaçan miUtecile ri bu l.'fpanyol şilebi götürmekteyken 
şilep Bordo yakınında Lokananda karaya oturmu§tur 

ltalganın meşhur Mareşalı 

Badogliyo ispanyada 
kumanda mı ediyor? 
ltalganlar, Santandeı e taaı ı uz plAnının 

kendi eıkanıharbigelerl taıafından 
haz11 lanmış olduğunu itiı aftan çekinmigoı lar 

Korsanllk hAdlsesı doBayısııe 
Hariciye Vekilimiz Cenevrede 
bir nutukla notamızı izah edecek 

lılilleUer cemiyeU konae~1nln on eyletltıe 

yapacağı lctimaa 1.§Urak etmek Uzcre, ha. 
riciye veklUmiz Tevfik R~tü Aru, birkaç 
gUne kadar Cenevreye mUteveccihen hare. 
ket edecektir. 

Hariciye vekilimizin bu ıcyahatinl Kösten 
ce yolu Uzerinden yapması ve Cenevreye gi. 

derken Balkan antantına dahli bazı mcmle. 
ketler ricaliyle gör~meai ihtimal dahilinde 
görülmektedir. 

Bu deCa konseyin Akdenizdeki ııon tf'hllke 
il vazlyeU müzakere mevzuu yapacağı ve 
dolayıııile meçhQI tahtelbahirlerin faal iyeti. I 
ne dair taralımızdan devletlere verilen nota... 
nm da bu müzakerede konU§ulacağt anlaoıl. 
maktadır. Bu mUnaaebeUe Hariciye veklli. 

mlz Tevfik RU§tU Aru Milletler cemiyeti 
konseyinde mUhtm bir nutuk aöyUyecekUr. 

8antanderin ltalyanlar 
tarafından .zaptı 

Valen.siya 30 (A,A,l - MUdata& Nutn, 
ncut'tml§ olduğu bir tebliğde Santanderin 

as::;:-ra:ratından değil, ltaly~lar taratmdan 
Mptedilmi§ olduğ\in& ehemmiyetle lpret el
likten sonra §öyle devam etmektedir: 

"Hürriyet için yapmakta olduğumu:& mu
harebe, 'imdi ecnebi lııtillsuıa kar§I btr ia. 
llk lA.1 muharebe&i haline gelml§tlr .• 

"Tebdlğde tapanyollarm harbin alacağı 

(Devamı 4 üncü de) 

ı ................. _iö'";;ıi;i·-;;;;~·;;;·;;,·;···;;·;;;;~-ı--·--·-ı 

1 Müsabakamız · 
· dün bitti 

Okuyuculanmızm, .&~ kuponla birlikte hanı;i ına)·oların hangi artlııtlPtt 11Jt nlduttJ i 
nu ve aynca banJI numanlı mayolann .. hlp111Jz bulunctutunu bildiren llste'crlni 1 
7 eylQI 1937 tarihinden itibaren on be§ gUn zarfında ldarehanemize teslim etmelerini rl. 
ca ederiz. I.Jıtelerde artlııt numaralannm sıra takip etmeai, ve bunların kar~ılarma 
da mayo numaralannm yazılmaaı kontrolQ kolaylattıracaktır. Listelerin tanzimin ! _,, :· 
de bu clbeUn dikkate aımınumı okuyuc:ulan mı7.dan aynca rica ..,,,.em. i 

Kuponlarla, ıı.teleri 7 eylQI tarihinden flibaren ldarebanemlz altmd&kt "\'a : 
lttt kUtUpbaneal,, almaya ve bunlara mukab11 bir de numara vermeğe ~lıyacaklır. ı 

Kupon ve liııtelerlnl poııta ile göndererek numaralannm kendilerine gene poııta İ 
ıı .. yollanmıuımı fııtıyecek okuyucuıanmız, Uzt•rlerlne adresleri yazılmıı \'e pullan. 
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Vış Süµısa: 

Japonya lngiltereye 
tarziye verecek mi ? 

Yazan: Şekip Güııdüz 
İngiliz notası Japon hariciye na

zırına verlleli üç gün oldu. Tokyodan 
ses seda. çıkmıyor. Ajanslar yalnız 
Çine gönderilen yeni Japon kuvvetle
rinden ve Uzak Şarkta harb:n gitgide 
şiddetlenmesinden bahsediyorlar. Bu 

vaziyet dün bu sütunlarda söylediği
miz hakikati tamamiyle teyid eder 
mahiyettedir. Yani İngiliz notası Ja
ponyada en ufak bir telaş ve heyecan 
uyandırmamıştır. 

Avrupanın hemen bütün siyasi mer
kezlerinde büyük ehemmiyetle gözö
nünc alınan bu meseleyi Japonlar bü
yük bir soğukkanlılıkla. daha doğr-usu 
misilsiz bir lii.kaydi ile karşılamak
tadırlar. 

İngiliz notası Japonların kabahatli 
olmalar~ esası üzerinden yazılmıştır. 
Halbuki Tokyo kabahati yüklenmek 
şöyle dursun hani neredeyse "şu İn
giliz sefiri Japon mitralyözlerine bey
hude yere kuJ1?un harcattı,, derneğe 
kalkışacakmış gibi bir tavır takın

maktadır. 

Tokyodan akseden yarı resmi ha
berlerde deniliyor ki: 

••Yaralanan sefir Sir Hughe Knach
bull.Hugessen büyük bir ihtiyatsızlık 
göstermiştir, Otomobilinin o yolda" 
geçeceğini evvelce Japon kumandan_ 
lığına bildirmesi Jazımgelirken sefir 
bunu yapmarnıŞtır. §)efirin otomobilL 
ni Çin otomobillerinden tefrik etmek 
Japon tayyarclerince mümkün ola • 
mazdı. Sir Hughe yalnız otomobilinin 
çamurluklarından birine küçücUk bir 
bayrak koymakla iktifa etmişti. Eğer 
arabasının üstüne, her taraf tan görü. 
lebilecek bir şekilde, bir ingiliz ban
dırası resmettirmiş olsaydı bu hldL 
seye sebebiyet verilmemiş olurdu. Se
firin geçtiği yol Çin kumandanlığının 
mlihim stratejik yollarından biriydi. 
Japon ta.yyarelerindeki rasıtlar ~§8-

retsiz otomobilin Çin erkanıharbiye

sine ait olduğunu sanmışlardır.,. 
GörUlüyor ki Japonya, İngiliz nota. 

smm dayandığı esasları kabul edebi-

Radyo 
ruhsatnamesi 

allnız ! 
Verilen mühlet bu 
akşam bitiyor 

Yeni telsiz kanunu mucibince radyo
ların tescili için verilen bir aylık müh -
Jet bu akşam nihayete ermektedir. Ev
velce bu mühletin temdit ddileceği mev
zuu bahsolmuştu. Fakat Nafia Vekaleti 
teımdidin mevzuu bahsolmadığını bildir
miştir. Şu vaziyete göre bu akşam saat 
17,5 ğa kadar radyolarını en yakm mın
taka postanesine müracaat ederek tes
cil etti~iş olanlar devlet indinde 
gizli raydo alıcı ,makinesi kullanan şa
hıs mesabesine girmiş olmaktadırlar. 
Kanun, bu hareketi yapanlar hakkında 
çok ağır cezalar koymuştur. 

öğrendiğimize göre, dün tatil ohrusı, 
bir gün evvel de paz:ır bulunması dolıa-
··-iyle cumartesi günll akşamına kadar 

radyo makinelernii posta §Ubclerine tes
cil ettirenlerin yalnız İstanbulda mik -
tarınm iki bine yaklaştığı tahmin edil
mekteydi. Maam:ıfih hakiki rakamlar 
bu akşam toplanacak ve netice yann ak 
şam anlaşılabilecektir. 

Kanun hükümlerine göre §İmmlik 

yalnız tescil muamelesi yapılıp veren -
lerdcn para alındığından eylül ayı zar
fırl:ia para toplanacaktır. Bu iş te eylü
lün son gününe kadar devam edecektir. 

Birincitcşrin başından itibaren zabı

ta ev, ~azino ve müesseseleri gezerek 
radyo araştırması yapacak ve ruhsatsız 
radyosu bulunanlar derhal mahkt'meye 
verilecektir. 

Mısır Kralı 11 şubatta 
~,.1len iyor 

Kahinden ltildiriliyorı 
Kral Faruğun düğün merasimi 1938 

senesinin 11 §Ubat günü, tes"it edilecek
tir. O gün, ayni zamanda, genç kralın 
19 uncu yıldönümu:iür. 

lecek bir durumda değildir. Bioaena. 
leyh ergeç Lordraya \·erilecek olan 
cevabın İngiliz efkarı umumiyesini 
tatmin edebileceğini ummak bir hata 
olacaktır. 

İlıgiltere J3pnnyadan şunları istedi~ 
1 - Re.•men tarziye \'erilmesi. 2 -

Jap::ın tayyareciler:nin cezalandırıl -
mnsı. 3 - Bir daha böyle hadiselere 
meydan verilmemesi. 

.fa~onyanın ~ayyarecilerine lor. kon. 
durmadığına bakılırsa bu devletin tn. 
giltcreye "1ngilterenin istediği ~ckilde 
tarziye .. vermeye yana~acağını san. 
mak zamansız olu'". E-:sasen lngiltere
nin istediği şekilde bir tarziye ver
mek Japonya gibi Uzak Şarkta gemi 
azıya almııı bir devlet için kabul edi
lemez bir hacalet olur. Bugünkü mağ. 
rur ve hakka hürmeti olmıyan Japon. 
yanın verebileceği tarziye ancak basit 
bir ••geçmiş olsun" dan ibaret olabilir 
ki bel kemiğine kurşun sıkılmış olan 
tngil'z haysiyetinin bununla tatmin 
edilebileceğine inanılabilir mi? 

Tayyarecilerini kabahatli görmek 
niyetinde olmadığına bakılırsa Japon
yanın İngiliz notasındaki ikinci mad
deye de pek yanaşmıyacağı kendili
ğinden anla..~tlır. Kabahatsiz adama 
ceza verilir mi? 

Demek oluyor ki 1ngiliz notasında
ki üç talebden ikisine şimdiden red
dedilmiş nazarıyla bakabiliriz. Kalı -
yor üçüncü madde ... Yani "bir daha 
böyle hadiselere meydan verilmeme
si,, keyfiyeti. 

Eh ..• Tokyo sanırız ki ancak buna 
yarım ağızla müspet bir cevab ver. 
mek istiyecektir. 

1stiyecektir ama, bunun devamlı bir 
taahhüt olacağına inanmak çocukluk 
olur. Hem farzımuhal Tokyo böyle 
bir taahhüde girişmiş olsa. bile tatbi
katta bunu müeyyid olabilecek kuv
vet nerede? 
Eğer böyle bir kuvvet olsaydı •• Ta. 

ponya, ikide bir, Çinde katliama kaL 
kışabilir miydi? 

Şekip GUNDOZ 

Ertuğrul 
faciasında 

Bulunanlaıdan iki 
askeı bar tında 

yaşıyor 

Japon sularında bir tayfun esnasın. 
da batan Ertuğrul harb gemisinden 
kurtulabilen ve el'an yaşamakta olan 
iki askerimiz bulunmuştur. 
Bartına 8 saat mesafede Arlt mın_ 

takasının Ycniköyünde 75 yaşlarında 
Ahmet isminde biri, Ertuğrul facia. 

sından kurtulanlardandır. Bunu öğre
nen bir heyet köye gitmiş, Ahmedin 

hatrralarını tcsbit etmi~ ve fotoğrafı. 
nı almıştır. Ahmet, İlyasgeçidi köyün 

den Alinin de bu faciayı yaşadığını ve 
sağ olduğunu bildirmi§tir. 

Heyet bununla da temas ederek 
Partiye malumat verecektir. Ahmet 

gemide facia esnasında bölükeminliği 
yapmıştır. 

Ahmet, hatıra olnrak o zamanki Ja 

pon paralarile Osmanlı hiikümctinin 
verdiği bir madalyayı rnklam:ıkladır. 

3 ayhk 
m~aşlar 

Enıliih Banha.fj111ca 
yaı ın veı ilnıeğe 

başlanıyoı 
I<:;mJiı.k ve Eytam bankası üç aylık 

maaşları vermeye yarın sabahtan itL 

baren başhyacaktır. Yalnız nym bi. 
rinci, ikinci ve üçUncü günleri harb 

mahillerinin maaeların,a tahsis edilmiş 
tir. Bu günler zarfında mütekaitlerlc 
dul ve yetimlere maaşlarını alacakla.. 
n sünler ellerine verilecek tarihli bi. 
rer fi~le gösterilecektir. 

1 ~caf<etrr 
b> c§l y lr@l Dıfl1 o 

Yurdun her yanında halk 
tarafından büyük şenliklerle 

kutlulandı 
m.:;,~~i~~~:~ii!ı°ir~~r: A.) - Hususi ............ "Atatüikün······ .. ·ı 

Dumlupınarda şehid asker abidesi 

çevresinde köylü ve şehirli binlerce teşekkür~eri ı.·. 
halkın iştirakiyle büyük tezahürler 
yapıldı. htanbul 30 (A.A.)- Riyaıcti - ! 

Afyondan tahrik edilen iki ve lz. cumhur Umumi kitipliiindcn: i 
mirden gelen bir trenle kadın, erkek Otuz Aiu•toı bayramı münase· ; 
keFif halk kütlelerinin törene iştiraki betiyle yurdun içind~n ve d•§ın • ~ 
temin edildi. Daha evvel yakın, uzak dan gelen tebrik telgraflann{'an A- i 
birçok köylerden de yaya ve atlı ola. • tatürk pek mütehassis olmut1ıır ve ·i 
rak gelen kafileler' Adatcpe ctrafmı ~ teıekkürleriyle tebriklerinin ile~il- ~ 
doldurmuıılnrdı. Töreni orgeneral İz - ; meıine Anlldolu Ajansını memur : 
zettin açtı. İstiklal marşından sonra : etmi,lerdir. : . . bir a,..~tcğn1enin Univcı·sitc ve yük~ek , ........................................................... . 
mektepler adına siyasal bilgiler oku-

1

. bandolar ~almı~tır. Belediye sul:lr L 
lundan Muzaffer Baybekin heyecanlı daresi Taksim meydanında renkli su 
söylevlerini müteakip Anknrn hukuk I te:isatı yapmu;tır. Halk geç vakte 
fakültesinden A1.!z Eryalaz Dumlupı. kadar muhtelif yerlerde eğlenmiştir. 
nar için yazdığı ateşin §lirini okudu. Ankarada 
Dumlupınar köyünden Ahmed parlak Ankara, 30 (A. A.) - Zafer bay_ 
adlı bir genç çiftçi de bir halk Şiiri ramının on beşinci yıldönümü ve tay-
okudu. Sonra Cevdet Kerim lnced:ıyı yare bayramı münasebetile bugün 
bir llutuk söyledi ve çok alkışlandı. memleketimizin her yerinde olduğu gi 

Orgeneral lzzeddin de çok güzel bir bi Ankarada da emsalsiz tezahüratla 
nutuk söyledi. karşılanmıııtır. 

Bu nutuktan sonra Afyon halkevi Şt>hir ba~tan başa bayraklarla do. 
başkanı Galib Demirer kısa bir söy- nanmış \'e elektrik ziyalarile tenvir e
le\'le Atatül'ke ve diğer büyüklerimi- dilmişt'r. Öğleden cv\'el saat 9,45 le 
ze bağlılık telgrafları çekilmesini tek~ Geni?{ kurmay baskanlığmda, Genel 
lif etti. Bu teklif siirekli alkışlarla 

kurmay bac;kam Mareşal Fevzi Ç:ık. 
karşılandı ve orgeneral tarafından 

mak tebrikleri kabul etmiş \'C ~aat 
trende bulunan bütün halkın coşkun 

ıo.:m da törene iştirak edecek kıt'a. 
hislerini Atatürke ,.c büyüklerimize 

lar Hipodromda yer almışlardır. 
iblağı kararlaştırıldı. 

Nutku müteakip yapılan geçit res- Törene İstiklal mar~ı ile başlanmış, 
mi çok güzel oldu. Bu geçit resminde tüm kumandanı kıt'aları yerlerinde 
piyade, topçu, süvari kıt'alarından gözden geçirdikten sonra ordunun en 
başka izciler. yüksek mektepler ve ii- genç subayı sıfntile Enver Özbakan, 
niversite talcbcsinaen bir grub. ve Parti namına Dr. Ra~ıb Tuzun. Hava 
köylü allılar da ,iştirak ettiler.. Abide. Kurumu namına Salahaddin ,.e en son 
ye elliye yakın çelenk konulmuş 17 vi_ olarak tüm kumandanı General Ke. 
lİiyetten törenıJ iştirak için mümessil mal Kök~? t'!raf;nd"n :~o A~ustos 1 .. a. 
ler gelmişlerdir. Mcras~m başlarken fer vc tayynre bayramlarının mutad 
topçu ateı:;i yapılmış ve bir hava ff_ şümulü etrafında nutuklar söylcnm:ı; 

losu iştirak etmiştir. ve miiteakiben basta Harbiye bando-
Şehrimizde öğleden sonraki su ve Harbiyenin bu yıl mezun olav 

merasim ve şenlikler sub~yları olmak Ü7ere bir piyade ala . 
Şehrimizdeki bütün halkevleri dün yı. bir muhafız alayı, jandarma bölü

öğleden sonra ve gece toplantılar ğü ve topçu bataryasının iştirakile 

tertip etmişler ,.e müsamerC"ler vpr_ ge;it resmi yapılmış ve bu kahraman • mişlerdir. asker geçidi tribünleri dolduran on 
Eminönü halke\•indeki toplantı sa_ binlerce halk tarafından şiddetle aL 

at 16 do açılmı§tır. Toplantıyı Ev kışlanmıştır. 

başkanı açmış ve yedek Subay okulu Geçit resminden sonra Harbiyeden 
harb tarihi muallimi Tümerden 30 A. bu sene mezun olanlar zafer abidesi. 
ğustos zaferinin nasıl kazanıldığını ne tö,..cnlc bir çt>lcnk koymuşlardır. 
izah etmiş. bundan sonra Ev orkestra Bu gece de askerlerimiz tarafından 
sı tarafından bir konser verilmiştir. muu.zam bir fener alayı tertib edil. 

Emekli kurmay binbaşı Celal Din_ mi§tir. 
ecr tarafından da Başkumandanlık Trakya bilyük mMe\Talarında bu _ 
meydan muharebesi izah edilmiş, ve !unmuş ,.e bugün şehrimize gelmiş o. 
sonra temsil kolu tarafından Himmc. lan Efgan Ge lk b k ne urmay aş anı ge. 
tin oğlu piyesi temsil olunmuştur. · neral Abdı:ilah han bugün yapılan za_ 
Beyoğlu halkevinde dün gece saat fer ve tayyare bayramı töreninde ha-

21 de çok kalabalık bir toplantı yapıl. zır bulunmuşlardır. 
mıştır. y dd b 

İstiklal mar~ile açılan toplantıyı ur 8 ayram 
Ev re:si Ekrem Turun Başkumandan. Bütün yurdda Zafer Bayramı coş.. 
lık zaferi hakkında verdi"'i bir EÖylev kun bir t~za.hüratla tes'id edilmiş, 
tnkib ctmis ve bundan sonra konser gündüz ve gece şenlik ler yapılmıştır. 
verilmiı;ıtir. 

Kadıköy Halkevindc de gilndüz top_ 
l nntı yapılmış ve bir konferans veriL 
m i~. gece de toplantıya devam edile. 
rek bugüniin şerefine ge<; vakte ka_ 
dar eğlcnilmi5•ir. Bunlardan başka 

Şehr~mini. B; şiktaş. ŞiBli, Üsküdar 
Halkevlerinde rle to:-ılnntılar yapılmı6. 
konferanslar verilmiştir. 

Gece 
Dün gece ÜskHdar iskelesin<len ha_ 

rcket eden bir fener nlayt Ahmediye, 
Ooğa.neılar. Pa3nkapısı, Duvardibini 
takib ederek Kadıköy iskelesine kadar 
gitmiştir. Ta~kışladan harek~t eden 
bir fen~r alayı da Taksim. İstiklal 
caddc"i. Tepebnşı, Şişhane yokuşu, 

Köprü, Sirkeciyi takiben Bcyazıda 

gitmişlerdir. 

B'l)Tam münnseb2tiyle bütün resmi 
ve gayriresmi binalar, hususui mes -
kenkr, umumi caddeler elektriklerle 
tenvir edılmişli; Taksim ve Bcyazıd 
meydanlarında gece geç vakte kadar 

Yunan Başvekili 
Ankaraya geliyor 

Sofyadan verilen bir habere göre 
Yunan bqvekili General Metaksas, 
Yunan ordusunun sonbahar manevra
larını müteakip Ankaraya gelecektir. 

Bu ziyaretin 29 ikinci teırin Cumhuri
yet bayramımız esnasında olması muh
temeldir. 

Bir s.abıkah 
I<aı ısını bıçakla 

yaraladı 
Yedikulede ermeni hastanesi karşı

sında oturan Despina dün gece Kum
kapıya gemıeye gitmiş, sahildeki ga. 
zinolar civarında dolaşırken bir ay -
danberi dargın bulunduğu kocası 

sabıkaJılardan Vehbi önüne çıkmı~trr. 
Vehbi karısına neden evden çıktığı_ 

nı sormu~, Dcı!pina ters bir cevab ve. 

w 

Sürat .. ,aatte 
toınobılı ııı!• 

B 1R Amerikalı o t;re<fc!l f 
d"" t -mi,.. kilOJJle baŞ!taSJ or ,,, - . bir bil 

sürmeğe muvaffak olınuŞ '. 0totı1° 1 k bif -"ık, da bu rekoru kıraca pört yu 
yapmağn çalışıyonnuş... . ı saatte a
lomctre yani yUriyerck ~ _,1 daıfılll 

' t .r> ıı.ı 1 58• 
lınacak yol bir saat c... rys.re· t 
daha hızlı ... Zanncderiın .uı:şu: faltB 
atte dört yüz kilonıetrc~ı~· jçİJl gOı 

"k kt gittıgı -ırıdaJl 
tayyare yu sc · en kn"·radıg d l\İ• 
çok büyük bir sa~ayı. tornobil e 
onun içinde.kiler suratı 0 

1 ler kadar hissetmiyor. ...,ııfll, ö)1'1~ d yana•" e ı. 
Ben süratc pek 3~.1 5ııntte ıde 

yüzlerce kilometre dcgt ' 0ı0rnob1 t 
altmış kilometre giden ·rill1 falc•; 
gözlerim kararır. sinirlcnıt mu:ı.Y'>-e 

"rn :-orı kim bilir ·ı belki de su 81ış1> . • • ; sııll 0ıs--
bir hududu gcçınce !ll·bi şeyıer dll 
korku, goz kararması ~ı fıııtasın 

. c"ın ·yılC· 
~etmıyordur. Her f: " rnubaY 'c 
düşünmemize mani ola~ı t vardır· J\ 
mizi durduran bir ktıV\ c 
der de öyle değil m.'.dir?··uz ı.uoıı1c~ 

Bittabi sa:ıtte dort .Y anın 1<o1'. 
• • •1a ıns caıı· g-ıden bır otomobı e dU''lllıya,,. C• 
.. k baiecan • ,e goz ararması, .. 10.,0 rull1· ıııt-

m sırf nazari olarak soY de. du)'fl1S.~~ıı 
rübe etmedim, cdend:n . paııla!· ]c ~· 
Zaten bu gibi şeylerı ) 

8 
tahlile I< re 

esnasındaki intibalarını .. Je tshlii1
1
e11 . bö)' 'A e 

kışmıyorlar. Onların ılaca1' ı. 
giricımekten bac:ka yap 1 .. ':./ bl' 
V · ·ice ar. . r tını J) . •1 

Sürat adamının rulll)a }cOr ,,c sill'Jtv 
miyoruz. Zamanımız .. re dört yUı 11-

.. yuı. I< (' 
asrı ama saatte uç rn.nlar re. ııı-
lometre otomobil koşt.~ b ı dc'·r111 ,8, 
- · h ·ırıız 1 ·nt•) galmadı. Gerçı cpı. . sürat ı. iJI 
sanları olduğumuz ıçın • en ı:tlısJc ~c 
cının her birimizde, ~atta bir ;Jıll~ıf 
miuic. kendini ~izJıyrn. cd;ıcb' 

- iddıa ·ı. O 
halinde bulundug~ cbilırtc111ı •. 1di! 
Fakat bu. onu tahlı~ ~d kafi def1 

., 

ce anlıyabilmemiz ıçın bildiği. ~ııt· 
k y<'ne it" Z~ten insan an~a • bile aı1.l #b 

bır uı.man çckmış olsa hlil ~e 
tulduğu ihtirasları iyice ~rirıdt~ııf' 
lir. Bir hissin, ıztırabın t~c;P pte' 
nüz kurtulamadan onu ~cude t~11cl 
tarsa kıymetli bir eser '\i • bS• 1, irlerııı 1111$ 
ceklerini zanneden şa mı; o 
hatası işte bunu anltyamn ı~· 

bir , 
rıdır. • ·rn 0ııın . b • 

Siirat henüz bize hakı srared1~ı· 
tirast•r. Gerçi herke~. i ~oşuP dıl (' 
hastalığa tutulmuş ?ıb kscriyct, ~µ 
yor· fakat büyük bır e 51 b~ •· 

• . d masıı . bl 
nin sakin saatlerın c rnuıısrr1r1ıtış oturup hayaller kuran 

1 11
.,,.rao ~ 1 ~ 

sürat kahramanlarına 1 
·...,0bil 111 d oto•.. ıı,. 

tan kend'ni alamıyor.. k0ştu_r8 b" 
attc dört yüz kiloınctıe ,.crJlıde 0 

d .... d'"k "0nUI1 • mda .. r mı uşun u çe: yaJl ııw· 

olsaydım! Ben de onun bUgii11 Jflı"' 
kimse ıı.oı 

saydım:·• demiycn ıııııı· ;r.ıı~ 01111' 
geçmiş asırlardan )ca jfJ'IJ\ııtı 
anhmasına, tadması~~ ··niiYor· a.Ç 

"b' gorıı a.fr yan bir adnm gı 1 ıı.tı ~ 

NııtU de 
( " .. .. hatı/lÖ!I 
ıUl11ll.'i ' ~ p 
sev•8 ,ııı 

ilk tah01ıı..ıe erd1 
r v 111'' ilslUnde zara 0uınu~. c1e 

') - ı .. rııı usı ".:" _ıı• Amasya, 31 (HUS . .,,e ıcoı t,... 

k.. .. C.. .. nahiyesı f ;ııc .. ;ıV oyun •.ımuş ıeıe •cer . ına• ııetı 
olan seylip fclakctı • facİ• 
minlerin üstünde bır Jir'i' 
vermiştir • ...n1°11 ı11'ıı 

bir"'~ ı 
Muhammen zarar . ııane . cetfl" 

tk· ·· ellı tcil• /ı' bulmuştur. ı yuz ·ı1de11 ~ . ti' 
yıkılmış, kaza merkez• 't P,1~i<· 
k .. ·• d Ur 0··1u teilbı _,.fil~r'' oyun en :ru ··ıe....,. • • J11 .,. 
çıkta kalan nüfus bı~ı til1 r1~ Kıı:ılayın ve hiikıırne ~,t.ıt' 
halkın ia§e ve iskanın• ıJ f1 
dır. "• .. 

it p ti"' 

N ara atan b ~1ııc1• ~ ııit 
90klıb ,ıııiSS , 

Galatada Kadcın trfa.Jl i rJl'1 ,,, 
maralı evde otura~ ~od' pP ç 
kadın dün gece vbiT ı~sra1' "' ttl
miş, sonra sokaga ç ııtıl t -e• 
ğırmaya başlamış.~ır: ııctifli ~)" ' 

lrf an ''halkın sukU matı1'e 
ği için,, yak~lanmış, ~ 

===r=il=m=i§=t=ir=. =:::::::~~) 1' ~ tıı' 
... ı ~eııttt__.ıaıı'~~~· 

rince Vehbi bıçagınd .. )'ar ...... 'c 
·n e•· 1ıı1ı~· 

yüzünden ve eııerı ).(aıdıtJ 
Yaralı hastaneye 

yakalanmıştır. 
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~' CJÖC.ÜŞÜlff: bu , - -

b"''1aya saıru 
Dr efern<dJI 

' Cioguycır 
·bduthaı.. . 

• ?11 &öz .. •ıın11dın romanlarında bir 
ııı1 <loJ u vaı clır. lngiliz müstcnıı~
ı, l\v a§ın.ş olan ılıliyar ı.ist1d, ~11 

' /\ ruııalı olmıyan insanlar ., ' 
vrup 1 • ... 

'~'ı· a rıara karşı sarf ettirir: 
\' 'Pi 
~i· e 

ıtı. • fcncıi, patron, di.ınyanuı t-

~" 
ve zeb hcya 

1 
un ırkdan olan biçare-

' Saı/ arı telakkisi budur: 
Q~. lp! 

lıtı o 1 
:ııı bizin ~rı aşagı görmemizden, 
t ~Okt YUksck görmeleri arasında 

~ buiy
0 

ur. Çiinkü biz onları anlıyo 
i'tt, ka· ruz, tasnif etmişizdir. Ve ni

aınızın .. 
kaı ıçın<te, Fransız ink:!.:-

) •c .,. rrıa bir takım müsavat, uhuv
~ .,.,re 
htt oıııat? mefhum kırıntıları vardır. 
. raz aııa""· Onların azim ekseriyc

illl(!cıı • l'l'lın akıl sır ermez ve ken· 
'ttltrıc ~de~, duman saçar bir takım 

kııııaraenı.zden geldi~ini, büyük 
~ tornı" bınrniş, semalarda dolaş-
1~cz t uııcrdir. Onlann kati ve 

efe\>\ruk . • 1 una ıman ctmı§ er· 

'Saıı· 
ltcr bcıpı • diyorlar. 

t~ltr~az, Onların nazarında bir ya 

• ~tizıd 
t tcllktck~n. Pek küs-ük bir zümre, 
~ ina ınaanın ayni kıymette ol-

'tıı !lar111 llır. Fakat bu kanaatini 

lıofııııı~.Yayrnak fırsatını 1.-.'ılmadan 

Sııah • • * 
~ ırkın k 

• Arııtt'k afası, en medeni sa-
~trak 1 

ada b:le. her teprenio:te 
• ttı ı. Yem k . :. 

.,_. '"trıcı· . c tedır. Onun yeı;ane 
~rt, •iy ığın Adua'sı idi. Haile 

~ •t bu~? bi~ güneş gibi. karaların \ t~/iik lıır ümidi gibi, Afrika 
htıı.~'.'ı Parl2dı. Fakat, "siyah gü
tııı:'<.lltj ~.'' hakikati kadar şu düstur 

. ,..tın n· 
ızarnıarı arasrnda yer 

.. t,) 
! ltt'-~ ~Stİk)iiJ }'Ok ... 
tır,t ~' bır alet olabiliyor: Mütte· 

~'b, ~d~ 0 rdulan cihan harbine iş
~!ır 1ıaı.11d leri gibi, belki de ileride 

~tct~~.~n k~ca istila orduları zu-
Ş r... l<'aııst ideali için kan dö-

, ~~·it 
h.d' ıiyahın 

"11 tır. nasibi. görünürde 

J;'~~ ••• , t ~ 
lı, .. ı. tı? o . . b 

IİI..; ''la~· .... nun vazıyetı am· 
t· ""Q' "<ld k' 1>t~1 de J c ı Çin medeniyeti misa-

' "" aPonyanın Avrupa mede
h ~ ttÇcl\ l'tıpalılar kadar imtisali 

'l'ııı. ilıtr~ , 
ı... (J ,.y, ~ 1t • beyazların karşısına 
~111 t~'tt<fa 1

k ardı: San tehlike 1 
~~ t~ d~r ll\>\retler, mukayese ka
"~ ~ hıtıı ecede farklı olduğu için 
~ ttı. li'a.kll, bir nevi ilmi dedikodu 

l cıl'h. at eoun 'k b .. .. 
~ --<tdığı " gcçtı çe u sozun 

~İt.tık "ar. anla§ılryor ! 
~ı t:ıcir . 
\ ., u.... .'· Ja '\ltiı. ""IQt) .Ponyanın "Sarı ırk, u-
~ "ttı. trı alt n.d • • 
~ .. '- "'llldıl'ıtı 1 a, Çını yutarak, 
.~tı~ lıcl'Jc ;sı, <lünya hakimiyeti-

'~ 1 Utcriıı~ ıni tc}kilatlanmı} Çinin 

>. r~~lıdı; Japonya nam ve hesa-

tİııi da: :S 
1h... )ıa... eyaztar, - tek Japon-
'-'~"- "'•ıaıtn d' 
~ t de "'~kl ıyc - onda milli ıuu 

t, hıt •~ırata ardır. Nitekim, ingi-
ıı~ •t~t ~1 <1a bunu yapıyorlar. Ej 
'~il • 1' ihl 

~ ~1'1 ltıncıa.ıı· anmrş olarak yemli-
>a •k JaPo kalkacaktır. 

t~r, l'olt nya ile bir :rki anla§ma 

l~İtil bir ~k~e~di nam ve hesabına 
~tr~ •ınıyet mi kurar, belli 

' ide, lJz ~bir )lta. Ye .ak. Şarktaki vakalar
'.~ bL. l'lt hır .,_ı_• d - Q 
~t.' bu -"'lıPtir -.ıııp oguyor. • 
"ttı tf l\yi.tıııı · ~~Yaz sahip uful cdi· 

'lld~ d' ınustakbel efendisi: • ırı 

~~111ı11 • ıvu - Nü' 

~ altında kalan 
~~o~~~Uklar 
> ~t ta.ıı1 llttJn: Soyacı Mehmet soka

~~lldarı~ah evde oturan bele. 

\.ı l3elll .... ~n Nazımın dört 
~ ~,1lıa lo}( k U. iki yaşındaki 
~ dt lll ~trııu: ta karşı tarafa ge. 
,~ı,, llhteur .:raba~n çarpm ış. tkl 'l'· 'tar8/ rlerindcn yaralan _ 

1tlardır~ Çocu.ıcıar tedavi altı. 

• Zambak soT.-o§ııula nöbet lıcl.-liycn yiik arabaları •.• 

lstanbul konuşuyor! 

Temizlenen iki sokak 
Beyoğlunda Bekar sokak ahalisi, aşıkların 
randevu yeri olmaktan, Zambak sokakhlar da 

hayvan kokusundan şikayetçi 
Belediyenin son aylar:da gösterd ği 

gayret sayesinde şehrin kısmen temiz . 
lcndiğıne şüphe yok. 

Geçen gün Beyoğlu caddeainin ke -
narlarına dizili sokaklardan bir kaçına 
sapıp dolaıınca, buna bir kere daha in.an 

dım . ilk girdiğim sokak Bekar sokağı 
oldu. 

Semt'n en işlek ~cçitlerinden biri o
lan bu yol. vaktiyle çöplerle dolu ba
kımsız, p:s bir sokaktı. Fakat ~imdi, her 
tarafı t<rtcmiz görün:.iyodu. 

Buradaki evlerden birinin pencere -
sinde yaşlı bir kadının sokağı seyretti
ğini gördüm. 

Pencerenin altına sokuldum. Yaşlı 

bayanı selamladım. 

- Ben gazeteciyim, sizden bu soka
ğın ne !dertleri olduğunu ıorabilir mi· 
yim, dedim. 

Belld1 solwğı.mlan bir görilnilş 

Kadın sinsi sinsi güldü. sonra: 
- Bizim epey derdimiz vardı amma, 

şimdi bunlardan bir tanesi kaldı, öbür • 
terinden kurtulduk. 

- N e<lir bu dcrlJiniz? 
- Hiç uzun hikaye, anlatmaııam .. daha 

iyi olur .. 

İhtiyarda öyle bir hal vaıdr ki, bir 
§eyler söylemek istedi~i. fakat çclcin -
diği derhal belli oluyordu .. 

Bunu hissedince, israr etmiye başla· 

drm. Nıhayet d:ıyanamadı: 

- Geceleri, burası haki~aten ismine 

uygun bir sok~k oluyor. Bir alay kötil 
kadın, bir alay da bekar adam hep ev

lerimizin önünde bulunuyorlar, tanışı
yorlar, konuşuyorlar ve sonra, kolkola 
a:ıağılara, kimbilir nereler~ gidiyorlcıır 1 

Bu sokaktaki evlerde hep namuslu 
aileler oturuyor amma, ne fayda ki so· 
kağımız bize lay!k r. lamıynr. Nt: :se. za· 

bıta kontrofünün sıklığı sayesinde son 
zamanlarda kısmen bunun da önü alın -
jdı. 

ihtiyar kadından aynld•ktan sonra 
sokağın her tarafını dolaştım, konttştu· 

ğum bir ad1mdan daha aşağı yukarı 

ayni derdi dinlcyenk, tekrar caddeye 
çıktım, Bekar sokağının biraz yukarı • 

smdaki Zambak sokağına saptım. Zam 
b1k sokak, vaktiyle a.damakıllı bakım • 
sız bir yerdi, 3 metrede bir çökmüş kal 

dırımlan yetmiyormuş gibi, bu sokak 
her halde pek te az t emiz!enmekte ola· 

caktı ki, her geçişimde. etrafı pislik ve 
çöp içinde görürdüm. 

Halbuki bu ıcfer, tıpkı biraz evvel 
gezdiğim sokak gibi, tertemiz bir halde 

buldum, yalnız caddedeki çökünt-:.iler 
ins1nın yüzüne garip garip sırıtıyordu. 

Yava:J )'avd1 yiirüyc:ıeit Zambak sv
kağın·n a§ağısına doğru iniyordum. Bir 

denhire arkamda bir ses duydum. Birisi 
beni ismimle çağr:rıyordu. Geri döndUm. 
O'ç senedir görmediğim bir cırkada§, ber 

Dekar sokıağmuı alt tarafında lnılıman 
bıı sokak da çarpık rurpıık yoluna 

rağmen çok tcmi:::di 

j b:r dükkanının önüne çıkmış, yüzünün 

bir tarafı sabunlu, bir tarafı sabunsuz, 

r boynunlda bir havlu takılr, yani tam mi-

l r. ....................... r ............... :ıı::ı •• . ...... . 

,r··-··· .. ·c»ikkaf ı ··········ıı 
:: .. 
H :İ 
ii Mahalle!erinizde gördüğünüz h 
H bütün eksiklikleri, bütün ,ikayet· ii 
::
1 

lerinizi, yapılmumı istediğiniz :i 
=ı şeyJeri, Canınızı sıkan hadiseleri n 1 ·: :1 her saat, ister mektupla, telefonla !: 

1 

İf ve ısterseniz matbaamıza gelerek li 
ı. bize bildiriniz. H 
i. .. 

• ıi Muhanirimiz, fotoğrafçıları . !i 
H! mı~ ayağmıza ka~v gelip ıöy. H 
li le<liklerinizi inceliyecek, t iki.yet . !f 

l lerinize veya temennilerinize ga- n 
1 

zetemiz tercüman olacaktır. g 
lllmmnn:m::s:=:m:::::::::::::::::::::~:::::: H 

J 

n<tsiylc tıraş ma!asından fırlaıruş bir hal 
~e. mütemadiyen bağırıyr, beni çağın· 

yordu .. 
Koşarak yanına sokuldum. 

- Merhaba, dertleri sırala dedim.. 

- Bi;dm sokaktan geçtiğini, tıraş o-
lurken aynadan gördüm de, yerimden 
fırlayıp seni çağrıldım. Hem göreceğim 
&el"'llişti, hem de söyliyc:eklerim var ... 

Beraberce berber dükkanından içeri 
girdik, bir taraftan onun tıraşma devam 
edilirken, bir taraftan da anlatmağa 

başladı: 

- Ben iki senedir bu sokakta oturu
yorum. Son zamanlarda çöpleri. pislik
leri oldukça temizliyorlar. Fakat bizi 
üzen bir mesele var. Yük arabalarmın 
bizim sokakta durak mahalli yapmaları. 

Hergün sokağın bir t:ırafına sırala • 
nan bu arabaların hayvanları yü2':.inden 
tabii müthi~ bir koku oluyor. 

Kışın soğuk havalarda ne ise amrr.ıl, 
yazın bu hal tahammülsüz bir şeydir .. 
Maamafih bu arabaların mutlak burada 
durması lazımsa, o zaman: başlarında 

daimi bir tanzifat memuru ıdurdurmak, 
ve hayvanlann pisliğini mütemadiyen 
temizledikten başka, günde bir kaç ke
re de oraları yıkamak icap eder. 

Yoksa, şu gördüğün Zambak sokak, 
bu leş gibi kokularla, tam bir ahır sokak 
olmağa namzettir. 

Arkadaşımın sokağından şiıkayeti bu 
kadardı. Berberler de ayni sözleri tasdik 
ettiler. Bu müdtdet zarfında tıraş bittiği 
için, dışarıya eski dostumla beraber çık 
tık. 

Biribiri arkasma dizili duran .araba
ların önünden geçip tramvay caddesine 

doğru ilerlerken dostum, sağ elini yu • 
karı kaldırıp sokağm köşesindeki (Zam 
bak sokak) levhasını gösterdi, sonra 

arab:tların bulumuğu tarafa döndü. 
\'erde hirikrni~ gübreleri göstererek: 

- Çok garip bir tezat değil mi? Dedi 
ve acı acı güldü. 

HABERCi 

-------- ,----· uumıı ıııınııı,. 

CU i\HIUHh' I:. T'<:c: 

Sovyet gaze•e•er&n.n 
o.r h!.tCumu 

\.unu:. :-Oaui, ı;t·,. .. uıııruc, ı.w:uuada uı;ıJJa. 
ı ınıJa korı;anlık eden \ t: ı.ı,ınra l\Jarnuar.:J,t 

l.Öriımliıku r.Ü.} lcnrn nı~hCıJ uıh lt.l:ıahlr l •. 

rıılında bir malialc .}'Ut.ıuı'l, bu taht.clUahlı iıı 
hlınc ait olduğu hakkında kııt'i.) <·ti bulın:ı. 
~·ıın blrtal,101 t:ıhmiııler ileri ürdükk'ıı 

aonra, her ne bahn!lı.na olun: oh.wı keıı:.l.i ııu 

lurmuzda bÖJ lr bir bôı.trrl)i trpell'mf'I\ IA. 
zımgf'ldiğinl tcbaruz ı·ltlrmi ti. 

flu'I gıızctekrindcn ''İM e1.tl;, ıı" , c "l'ra\. 

da,. bu ınal,aJr~ i cif' Rlaralc bir tftJ,ım hlı. 
~nmlarda bulunmu, .... ı·unıııı !'lladl, bu mr. 
lt('le~ 1 daha g"<'nl, bir '<'kilde lz.ııh ed<'rı·k dl. 
~or ld: 

Çanakkale dı11rnda ık! İspanyol scmisınl 
hatıran korsan faaliyetinin aleU denizaltı 
gemlııl \'cya gemileri hakkındaki malCımalı. 
mrz bu@n dahi maattecsstif henUz !araz.iye. 
ter derecesini secmemekto bulunuyor. Eter 
o ~emilerln mensup oldukları memleket ve 
hUkOmetıeri yakinen bilııeydlk ne :ıı8yle.nec,.k 
söz, ne yapılacak 111 için !zve11Uya ile Pravdıı 
dan yol göslerlcillk bekleme.zdik. Bu tUrlU 
taarruzlar yalnız \'e ilk defa olarak blr,lm 
Balı.illerimiz yakınında vuku buluyor d~ğlldir. 

Çanakkale cıvarı hA.dJeelerlnden evvel ve 
sonra garbi Akdenlzde hattA ııözde dahıll, 

fııpıuıyol mllcadcleBlne yabancı dc\•letı~re 

mt>nsup S"mller bllhasM meçhClt tayyarelP. 
rin taa.rruzlarma. uğramı§l&rdır ve ujtramak 
tadırlar. lnı;iltere ve Fransa bu taarruır, kar 
§lamda henllz tııh&Mn filan veya fıı.Jan dev. 
lc.U muhatap tulmıyarak §imdilik aa.decc bir 
taraftan kc.-ndl Ucaret gemilerini melhuz 
tehlikelerden koruyaeıı.k tedbirler Alıyorlar, 
cfı~er taraftan ııa bu korııa.nlık hareketlerinin 
mcnııt'terlnl BrR§tırıyorlar. Bu hAdiscJcrde 
ııJAkadar olmaları muhtemel tarailar, başta 
Franko ile Valans, arkalarında bir tıı.raftan 
İtalya ile Alm<tnya, diğer taraftan SovycL 

ll'r RusyaEI halli yelı:diğ-?rinl itham için bağrı~ı 
yorl&r. Uzun ııözc ne hacet, işte 1znstiya ile 
Pravdanın hakııız yere bize hücum eden son 
yazıları hile açıktan aı;ıı::-a neden İtalya ile 
Almanya aleyhinde vaziyet 11.lmıyoruı: diye 
bize lnzmakla beraber bu meyanda öbürler!. 
nl itham eden feryatlar değil midir! 

Sözde dahllt harp 
Sozde dahili lspanyol elde.linin he.kiki ma. 

hiycUnl bllmlycn yoklur .. Dunu bir A' rupa 
harbi haline sokmakta hcrkeıı, dahlll bpan. 
yol cldallnin yakın alAkadarları kadar hafit. 
ilkle ve adeta delilik ııarhoşluğu ile gell§ıı::-U. 
zcl orııaboca yürüyemez, \'e l;ıte yUrOyeml 
yor. Arasıra biz de kızıyoruz ama insafla 
l!ll§UnUIUrsc bUlUn o 11.dcml mtidahale tedbir 
,.e terUplerlnln çok kere akıl ve mantık kar. 
rısmda zahiren çok nahoş bir zayıflıkla ııırı. 
tan aksaklıklarının derin hakikati \'C acı 

rlkmcU bun.dadır. DUnyada bir d<-1illk Cl'rt. 
yanmma yol vermekte kendi hcııaptarml\ 

menfaat bulanlar vardır. Mllletlerln kendi 
hudutları dahiline makııur olm&k !Azım ge. 
len ideolojileri etrafa ve dünyaya hlklm kıl. 
mak lddi&larınm en doğru ifadesi bundan 
ba;ıka bir ~ey değildir. Bu be§eriyt>te bo§ 
yere pek paluuıya. mal olacak bir mllllhill. 
3·adır. E$tl'r bu dc11llklcrln bir giln haklkRten 
dünyayı ateşe vermesi mukıı.dderııe hııllenln 
eakmılmaz blr zaruret olacağı gilnlerin hu. 
IQlUne lntizaren akılları bR§larmda mllletıc. 
rin bu felı\.kl'tl geciktirip akim brrakma~a 

u~raşmıı.larından ve her lhUmlllc karfı da 
dıı.ha kuvvetli oımata çatı,.malarından daha 
labU ne olablllr? 

bpanyol mcseleıılle onu yekdi~erinc akl!ll 
lki istikamete zorlıı.ma. vaziyeti kat'§ıBında 
blzım hakiki fikrimiz budur. Fili mtidabalc. 
leri earahatle carl bazı devleUerln ademi 
n;Udahale masasında mevki l11g-al ederek 

p!Anlar ve projeler mUzakere etmeleri bizim 
•am.Inıt dUşUneelerlmlzde teesstisU arzuya 
pek IA.yık mllletıeraruı ahlakına bile uygun 
görünmez, bll!kiıı ona çok aykırı dUşer ama 
nihayet adlirı UstUnde bir takım bUyllk 
devletlere akıl hocalığı edecek değiliz. 

Tahtelbahir hala meçhul 
Çanıı.kkale Boğazı haricinde görünen ve 

onun iç tarafında da mevcudiyetinden şüphe 
edilmiş olan denizaltı gemi.Bine gellnee işle 
burada vaziyet deği.ılr. Bu blzl candamarı. 
mıza dokunmakla alı\.kalandırıuı çok ehemmi 
Jetli bir meseledir. Bu denizaltı gemisinin 

kime alt olduğunu bilmek ve kimden gellrsc 
gelııin onu tepelemenin bUtUn lcablarını ve 
neticelerini sonuna kadar göz kırpmadıı.n 

gösterilen bir cesaretle kıı.roııamak boynu. 
muzun borcudur. 

Samimi olarak aöylUyoruz ki bu konıanlık 
llcUnin hakiki mıı.rkumı bugUne kadar sa. 
hiden bilmiyoruz. Meselenin ciddJyetl bu ba. 
hlııte faraziyelerle atılganlık ctmekllğl.mln 

nıanidir. Blz faralzyelerl meçh01Un budu. 
dunu tayin için koyduk. Henüz meçhtlllerln 
hiçbiri mcvkilnl malOma terkedememl§ \'9 

blnat>naleyb hA.dlse oımdlye kadar hallolun. 
mak kabiliyetinde bir muadele vaziyeti 11.la. 
mamııtır. Yckdlğeritıl takip eden iki hAdiso 
bize buduUarımızda sulh zamanmm mutadı 
:(cvklndc bir dlkkatıc hareket JUzumunu gö:ıı 

t,.rmlş olduğundan kara sularımıza kadar 
getirilebilen korım.nlığm tekerrUrU ha.lindc 

(Luf fcıı 8a.yfayı çeviriniz) 
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Çin - Japon harbi 
Şanghay, 31, (A,A,) - Japon tayyareleri 

Çangı;euyu bombardıman etmişlerdir. Hasa 
rat mühim ve zayiat bUyUktUr. Diğer Japon 
tayyareleri Suçeuyu bombardıman etml§ler
dir. Burada 20 kiol ölmUştur. 

Bu ııabah erkenden Japon tayyareleri Kan 
ton Uzerine iki akın yapmıolardır. Hasarat 
mühim değDdir. Bir Japon tayyarul dil§llrlll 
ınU:ı, lı;lndekiler olmU§tUr. 

Çin de seferberlik 
Londra 30 - Nankin hlikı'.'lmeti bugün res_ 

men umum! seferberlik ua.n ederek 18 den 
4:S yaıma kadar bütün eli sllAh tutanlan 
.ııt!Ah altına ça~rmı§tır. 

Harpten sonra ilanı harp! 
Londra 30 •- Nanklnden bildirildiğine gö_ 

r~. çın mahafill, Japonyayı resmen llAnı 

bup etml§ tellkkl ederek uzun bir harbe 
hazırlanmağa karar verml§Ur. 

Japonlara göre Çin· Sovyel 
misakının gizli maddeleri 

Tokyo 30 (A,A.> - Şanghayda çıkan Yo. 
mlurl gazet,.slne göre, Çin _ Sovyet ademi 
tecavtlz paktında gtzlJ Uç madde vardır: 

ı - ı~ veya dı§ :Mogolistanm fstiltHU! hll
Unde kartılıklı yardım ve askeri teşriki me-
11&1; 

2 - Sovyetıer tarafından askcrl mllşavir
ler, s11Ah, mühimmat. yiyecek ve petrol gön
derilmeJ!i, 

3 - Çin komünlııt partisinin Nankln ta_ 
rafından hükı'.'lmele taUrak hakklle resmen 
t.ıuımması ve komünizme karşı üçüncü hiç_ 

bir devletle herhangi bir anlaşmanın asla 
aktedilmlyeceğt hakkına taahhüdde bulunul-
muı. 

Amerikan gemisini 
bombardıman 

Şa.nghay. 31 - Dört tayyare dUn Umanda. 
duran Amerika bandıralı '•Prestdent Hoo_ 
ver,. poata vapurunu bombardıman etmişler 

dfr. Gemide bir kiti filmll§, yedi kiJi yaralan.. 
mııtrr. Tayyarelerin Çine alt olduğu anl&§L. 

1.mca Amerika bükQmetı Çini protesto etmıı 
ur. Çin tayyarelerinin Japon gemilerini bom
bardıman ederken bombaların yanlıolıkla 

Amerikan gemisine de dil!itllğU anla,ılmak. 
tadır. Çin, Amerikaya tarziye nrmlştır, 

Tazminat vermeğe de hazır oldu~nu bll<lfr
mektedlr. 

Çin • 8ovyel misakının metni 
.Moskova 30 (A,A,) - 1'as a3anaı bildiri. 

yor: 
SovyeUer IDrllğl _ Çin ademi tecavüz pak.. 

b qagıdakl hükümleri ihtiva etmektedir: 
Evrensel sulhUn ldamesine yardım etmek, 

aralarında mevcut dostane mUnuebeUcrt 
dalml ve kuwetll bir eaasa istinat ettirmek 
ve 1928 Parls paktı muclblnce karııılıklı ola. 
rak aldıltla.n taahhütleri daha sarih bir su
rette teyit eylemek arzuslle hareket eden 

iki Akit taraf, beynelmilel anlqmazlıkların 
halli için harbe tevcssUIU red ve takbih et.. 
Uklerinl ve karııılıklı mUnasebetlerinde har. 
bl milll siya.setlerine Alet olarak kullanmak.. 

tan feragat eyledlklcrlnl sureU resmiyede 
teyit ederler. İki Akit taraf, bu taahhütleri 
netice!! olarak, gerek yalnız, gerek bir veya 
Wrkaç diğer devlelle beraber biri diğerine 

her türlU hücumdan lf'vakkl etmeyi kabul 
ederler. İki Akit taraftan biri tecavüze uğ_ 
rarsa, öteki ~it tarat, anlaşmazlığın deva. 
mı müded)ince, bu bir veya birkaç UçUncU 
devlete ne doğrudan doğruya, ne de bilvasıta 
herhangi bir yardımda bulunmamayı ve 
mUteca\iz tarafından tecavUze uğnyan tara.t 
aleyhine olarak kullanılabilecek her türlU 
harekAt veya anl&§ITlalardan tevakki eyle. 
meyi taahhüt eder. 

Bu babdakl taahhüUcr, bunun imzasından 
cwel her iki tara!m imzalam117 bulunduk
ları muahede ve anla,malardan inbiıuı eden 
hukuk ve taahhütleri lhlAl etmlyecek ve de. 
ğişUrmiyecekUr. 

Bu pakt, imzası tarihinden itibaren mer'l
dir ve be§ sene müddetle mer!yette kalacak. 

tır. lkl taraftan biri, merlyet müddetinin 
hitamından altı ay evvel diğer tarafı bu pak 

tın tatbikte kalmuma nihayet vermek ar. 
zusundan haberdar etmediği takdirde bU 

pakt, bilA.hat'e her defasında fkloer senelik 
müddetle, otomatik bir 8Urette tecdit edilml§ 
olacaktır •• 

Küçük itil81 konseyi 
(B~ tarafı 1 incide) 

İngiltere ve Fransa ile beraber hareket 

edecektir. 
2 - Küçük itilaf, Fransa gibi, şark 

emniyetinin garp emniyetinden çıynl -
maz olduğu fikrindedir. 

3 - Kü9Jk İtilaf, müzakere suretile 
ve lbımgelen teminat verilmek şartile 
Macaristanın tekrar silahlanmasına mu
vafakat edecektir . 

Müzakerelerin mevzuları 
Sirıaia 31 (A.A.) - Havas Ajansİnın 

muhabiri bildiriyor: _ 

Küçük İtilaf konseyinin ilk celsesi 
ummt vaziydin tetkikine tahsis edil -

miıtir. 

İtalyan - Habeş ihtilafı ile İspanya 
harbi neticeleri hakkınlda · üç hariciye 

nuırmın bWldan evvelki içtimalarda . 
ittihaz edilen kararlarda müttehiden is-

rar ettikleri anlaşılmaktadır. 

Garp misakı hakkında küçük itilaf • 
ıı.rbin emniyetini şarki Avrupanın em 

niyetinden ayırmanın mümkün olmadığı 
kanaatindedir. 

Tuna meselesi hakkında <hı üç mem

leketin tarzı hareketi değişmemiştir. 

Bunlar esasen Avusturya ve Maca • 

ristan ile siyasi ve iktısa!di ıoııünasebet

lerini inkip.f ettirmek istemekte ve ser 

~:.t mürakereler neticesinde, teminat 

verilmek ıartiyle yapıldığl takdirde bu 

iki memleketin tekrar silahlanmasını 
da kabul etmektedirler. 

"''"""'"""""'"'lltl#lh1111rırırıruıttrrııı111rtllll11t111 1uı1ıı11ıı 
baldkaU teııbite muktedlr olacağımızı kuv_ 
\'etle umuyoruz. 

Moakova.nın belllbqlı iki gazetesinin Sov. 

yetler Ruııyaııı dostu bir TUrk gazetesine hak 

ı:ız ve ölçUsUz hUcümlarından isUtllı'U olun. 
mak llzımd::· ki dünya hayatının düşman_ 

lıldar §Öyle dumm kolay çözülmek istidadın 
daki doatluklara bile itimatla bel bağlana.. 

mıyacak çok garip ve adctA demir leblebiye 
benzer çeUn bir devresini yll§amaktayız. Bu 
noktayı not etmekle beraber iki gazetenin 1 
yersiz ve mantıksız taarruztanndan dolayı 
bi.a kendimize tarihin, coğrafyanın ve caı1 

hayatın en zarurt ve e!l kat'l neticeleri ola. 
1&k ~tımia alyueU deği§Urecek değlllz ••.. 

tkı gazete ne dmıto olurııa olsun biz aksi sa. 
ı.lt oluncaya k&d&r TUrk _ Rus doııUuğunun 

iki koznıu memleket itin mütekabllen fayda.. 

11 bir Jılmet olduğuna. kanllz ve bu kanaati. 
mızı IDUhataza ediyoruz. 

Nazırlar ayni zamanda üç memleketin 

komıuları µ~ olan münasebetlerini de 
tetkik etmiılerdir. 

Rumen - Leh milnasebetleri hakkın 

da Antonesko ikl memleket arasında 

siyasi mahiyette §ifaht veya tahriri hiç 

bir itilaf hasıl olmadığını be~ etmiş -
tir . 

Stoyadinov1ç ve Krofta hükümetleri

nin Roma ve Berlin ile münasebetleri 

hakkında izahat vermişlerdir. Nihayet 

üç nıızır Çekoslovakya - Portekiz ha

ldisetıinde Çekosolvakyanın noktai naza

rını müdafaa etmeğe karar vermişler -

dir. 

Nazırlar bugün iki kere toplanam 

Dilhassa Küçük itil.ifm Amerikan hari

ciye nazırı Hull'in davetine vereceği 

cevapla meşgul olacalardır. 

Hatay da 
vaziyet 

(B<ı.' tarafı 1 incide) 
Yüksek komiserlik tarafından mene • 
dilmiştir. 

Arap kongresi Şamda 
toplanacak 

Londra, 30 - Eyllı.lün ısekizinde 
Şamda büyük bir Arab kongresi akte. 
dilecektir. Kudüs Müftisi, Emi; Şekib 

Aslanın bu kongreye riyaset etmesine 
müsaade etmiştir. 

Tabiiyet anlaşması 
Şam, 30 (Hususi) - Türk;ye ile 

yapılan son bir anlaşma mucibince 

Suriye tabiiyetini iktisab edecek olan 

muhacirler i§i ile hariciye müdürü 

mc~gul olmu§tur. Hariciye müdürü

nün bu hususta Suriye, Mısır, Ame

rikan ,,ve diğer ecnebi matbua tiyle bil 
ttln muhacirlere hitaben bir beyanna-

me neşrederek; kendilerini tabiiyete 
davet edeceği söylenmektedir. 

28 Temmuz 938 tarihine kadar Su

riye tabiiyetini iktisab etmiyenler, 

yapılan anlaşma mucibince Türk te. 

baası olarak tanınacak ve öylece mu. 

amele görecektir. 

ispanya harbi 
ve ltalya 

(B<UJ tarafı 1 i1ıcid'1) 
şekiller ve sıreceğl Safahat ile manevi kuv. 
\'etlerini asla tezelzU!e uğratmakııızm zulüm 
ve cebre kar§ı mücadeleye devam hususunda 
ki sarsılmaz azlmlerden bahsedilmektedir • 

Mare§al Badogliyo 

Açığa vurulan Italyan 
müdahalesi 

\ 

Daily H erald gazetesi ı;,iyor kı: 
lspanyada Franko kuvvetleri meyanında 

lk.1 Itaıyan &enerali bulunuyor. Santaııderin 
sukutUe neticelenen son sefer, İtalyan erkA
nıharblyesi azaııı tarafından terUp edllml§
tlr. Bunu ldusolinlnin gazeteleri yazmakta. 
dırlar. 

Bu arada generallerin isimleri de veriliyor. 
Blrl, siyah gömlek.illerin ııefi Terogldir. Di. 
ğeri levazım ktBmı §efi Fagvaroasa.dır. 

Resmen tekzip edilmesine rağmen kulak. 
tan kulağa yayıldığına göre, İspanyadaki 

elyah gömlekll lejyonerleri mare§al Badoğ_ 
lfyo idare edlyormu§. 

ltıJyan gazetelerinin diğer aUtunlannda 
ftlnla.r yazılıyordu: 

Ge~ pazartesi günü nihayet bulan on 
gün içerisinde Santander cephesinde 341 mak 

tul dahil olduğu halde İtalyanların zayiatı 

2017 dlr. 

Fransanın protestosu 
Londra 30 - It'ransız bUkQmeti Santan. 

derin zaptı üzerine M. ldusolinl tarafmdan 

general Frankoya telgraf çekilmesi münase_ 
bctlle bitaraflık komitesi nezdinde portcsto 

da bulunmuştur. Fransız hükQmetl, M. Mu. 
solinlnln bu hattı hareketinin fili müdahale. 

leye muadil olduğunu kaydederek portcstoda 

bulunmuıtur. 

Meçhul korsanların faaliyeti 
Parla 30 - Madrit bUkQmetlne alt Citta dl 

Madrld adındaki İspanyol gemisi bugUn Ak • 

denizde meı;MI bir denizaltı cemlsl tarafm. 
dan batmlmı§tır. MeçhOl tahtelbahir İspan_ 

)·oı geınlslnl bir torpille batırmıotır. 

Bir taarruz daha 
Port _ Vendreı, 31 (A,A.) - Pazar akDa. 

mı milliyeti meı;hQI bir tahtelbahirln taar_ 

ruzıına uğrayan Ciudad de Reuıı lıımlndekl 
İspanyol yUk vapuru dün oğleden sonra 

buraya gelmi!Jtir. Atılan torpil ambarlann 
hizasında ,eminin teknesini dclrnlDUr. 

Madrit cephesinde faaliyet 
Madrlt 31 ( A,A,) - Asiler dün Madritin 

§lmııllnde ve Guadalajara vi\11.yetlnde Belena 

cumhuriyet mevzilerıne hücum etmlglerııe de 

püııkllrttilmUşlerdlr. 

Macarfstando tifo 
salJrını 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Salgın bir 

§ekilde devam etmekte olan hummai ti

foidi yü.ıün-len Kiskunhalas ~ehrinde 
30 kişi ölmüş~•Jr • 

ZAYİ 
Üsküdar Ravzai Terakki mektebin -

den 321 senesinde aldığım şahadetna -

mcmi z;ayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan Cfıkisinin hükmü yoktur. 

Us.küdar Hayreddinçavu mahalle

si Ferah sokı3k numara 41 demez

kür mektep talebesinden S 72 
numaralı Abdi oğ)u Abldullah 

Dün pilot diplomasını ala!!, 

Sabiha Gökçen 
Bugün tayyare ile , 

· Şehrimize ·ge~.~!. .. ~:~ 
tık asker kadın tayyareclmlz Atatürk ıu_ Son olarak aöz aıan c;e ..,.! o!dU~~ 

·yar0~ ..,. .. 

zı Sabiha Gökçene diln Eııklşehlrde meruim biha Gökçenin nasıl ta) cıu1uııu ~ 
ne ..;hl hizmetlerde buıun ... ,, ~)')·efl le diploması verilmiştir. e• ,....1rıt ı.a...-
Vf' ordu namına ilk 1" ııı:I' 

Merasimden evvel Eski§ehlrde bulunan A- tegekkür etml§tlrı ıom•'ı ,-eril 
tatürb.iln hem§lreaJ Makbule ve Orgeneral Müteakiben kendisine dlP ıet" 
FıthretUn Altayla diğer mtııaflrler §erefine ur. nr•· ııı'~,,.f" 

d i den ııo a\' ~' or u evinde bir zlya.tet veren Sabiha Gök. Diploma mıral!im n e tıır ç... ~ 
i atırıer r!ll< 

çen aaat 16 da mlsafirl,.rlnl al&rak Tayyare uyafet salonunda ın 3 
1 

de b!U _.ı 
• ekteb n dt'.,, 

mektebine r;ltıniııtır. Burada mektep gezil ti . gece de Tayyare nı f<adBl' 

balo verilml;Ur. Balo ııaı;::,ıur. (,@ mlş ve saat 17 de meraafm ~lamıotır. 

Eskişehir tayyare mektebinin ıııinema ııa. 

lonuntla yapılan bu merAsimd" evvell mek. 

tep mUdUrU ttııııı.n bir nutuk söylemi~lir. 

etmı, ve çok eğlenceli o sa~' 
)lakbufe, ı il 

AtatUrkUn hem§lre'1 din bUgtııı ts8 ,l 
çen ve Orgeneral Fah?ed ~a.re flt ' 

k t]e Ta.ı• 
Bunu mliteaklp Sabiha Gi:ıkçcn bir nutuk da Eakl§ehirdf'n h&re e 

snylemlştlr. 

Profesör Afet ı 
Dün taygaı e ile l 
Bükı eşe gitti 

Tiirk Trih Kurumu A&başkanı Bayan 
Afet Bükreşte toplanacak tarih kongre
sine iştirak etmek üzere dün tayyare 
ile Bükreşe gitmiştir. Bu sur~tle Dev
let Havayollan tayyareleri ilk harici 
sefeTini dost Romanyanın merkezine 
yapmış olmaktadır. 

.. Can,, isimli tayyareyi pilot Tahir 
kullanmıştır. 

Profesör Afetin yanınd:ı Bayan Mü -
nire GJrer ve daktilosu bulunuyordu. 

Profesör Afet Yeşilköyde Riyaseti -
cümhur Başkatibi Hasan Rıza, saylav
lardan Ali Kılıç, Cevad I bbas, General 
Seyfi ve bir çok zevıat tarafından teşyi 

edilmiştir. 

Tayyare dün sabah saat 10,50 de Ye
şilköyden kalkmıştır. 

Tayyare Bilkreşte 
Profesör Afeti hamil bulunan ''Can,, 

tayyaresi öğle !.izeri Bükreşe vasıl ol
mu~ ve havıa meydanında Bükreş elçi -
miz Suphi Tanrıöver, başkatip Bülent 
Uşaklıgil ve diğer elçilik erkanı, Bük -
reşe evvelce gelmiş bulunan profesar 
Yusuf Ziya ve 17 inci beynelmilel ant -
ropoloji ve tarihten evvelki etnografi 
kongresi katibi umumid doktor Mino -
viçi ile diğer profesör, sivil tayyareci -
ler1:icn mürekkep kalab11ık bir grup ta
Tahndan karşılandı . 

Suphi Tanrıöver, Bayan Afet şerefi
ne bir akşam yemeği vermi§tir. Profe
sör Afet 0 7 inci beynelmilel antropo -
loji ve tarihten evvelki etnogmfi) kon -
gres!nin faaliyetine iştirak ederek Bük 
reşte kaldığı müddet zarfında tetkik -
lerde bulunacak ve konferanslar vere -
cektir • 

Harbiyenin yeni 
mezunları 

Saffet Arıkan, GünU'ük ve İnhisarlar 
Bakanı Ali Rana Tarhanla Milli Mü. 
daf aa Bakanlığı siya.si müsteşarı Ne. 
cib Ali, şehrimizde bulunan meb'us. 
lar, Milli müdafaa müste§arı ~neral 
Nazmi Solok, Umum Jandarma ku. 
mandanı Naci ve diğer birçok gene • 
rallerle bakanlıklar ikri gelenleri ve 
matbuat mümessilleri hazır bulunmuı 
lardır. 

Merasime mızıka ile birlikte söyle
nen lstiklil mal"6ile ba.,ıanmı§ ve mü. 
teakiten diplomalar tevzi edilmin ve 
andlar içilmiştir. Birinci, ikinci ve ü. 
çüncü çıkanlara mükif at verilmişti. 
Baş kütüğüne sınıf birincisi tar&.

f ından sınıf çivisi çakılmlf, okul ku
mandanı Hamid Doğruer tarafından 

bir söylev verilm~. mezunlardan tay. 
y~re subayı Ekrem Olcayın söylevini 
müteakib tekrar mızıka ile birlikte 
İstiklal ,.e Harbiye mu&ları söylene. 
rek merasime son verilmiotir. 

Davetliler büfelerde izaz ve ikram e
dilmi§tir. 

Bu yıl lopçu Sabahattin Alpar u. 
mum birincisi, lopçu Emin Altekin i
kinci ve piyade Mustafa ilçüncü ola. 
rak mezun olmu§lardır. 

Birinciye altın, ikinciye ve üçüncü. 
ye de birer gilmil§ eaat verilmiştir. 

HABER - Harbiyenin yeni mezun. 
hı.mu tebrik ederiz. 

rimlze g~ımıııerdlr. 

0 iler: 
Şikayet~ 

Cibali tüturı 
• 

ameıesı d' 
Öğle paydosullk 

dışarı çık 1118 

ıstiyorl~~deıı ~t~ 
Clball tulün fabrıkaııt ı;ç ektuPtJ ~ 

okuyucumuz bize yoUadığ°I Jll ııda ııı ~ 
İfÇllerinln Öğle yemeği bU~~edJT· 0~ 
!;ektiklerintlen flkAyet etın• ~~ 
muz diyor ki: ııgıe pi) ,..ti ıd 

''Ciball !abrlka.ıımda ışç!ltr Uddet t' ı~ 
sır Jll ı:ıtll .ı, da dı§arı bırakılmıyor. ce'" ~,, 

hususta vaki olan ~ik&yetıe; ıııe,el~JI 
rika mtidUrti bunu bir pren ı~r!Jl ~~ 
dettiklerini söylemi§ \"e lfÇ d{Jııılf r' dl' 
her türlü lbtiyaçlarl temin ~ p~ ~ 
nu Ua\'e etmlftl. Bence bU if ga~~"' 
#il aıhhatıe aıt.kaaı ,.ardll"· 1<•~.,,r '1 
buçuğundan &ktan111l aıtıııın- ııoJ""..,; ~; 
la nikotin yutmak sıhhatııntzl ~ 
saallik öğle paydosunda dı~ıııt ~f' 
dettı" bir aa.at tçln ciğeri 1<Ut• fP! t~ 
hava sokmağa lmkAn vcr~e. d• ti ti~ 
mecmuasmda görUIUP bi% e i~ ~ıf 
kalkıgıla.n bu usulün tabrlk~ftl ~ "I 
yük bir faydası olduğU.nU ,uk ~ ııı ı'.I 
nız. BIIAkls a.rneJeye en bUY tıtıi ~~f 

al aktan .ııııı ' olsun temiz hava ın rneeınu ,ııt ..il 
meııtdlr. Belki bu u!ul 0 ıer .,-ertf'> ,v. 
memlekette faydalı neti~ ıd or•d~~ 
olabilir. Fakat mubakk

5 
t ıçıııd• ~ 

bizim bulunduğıımU.Z ıer~ııııde J<018eŞI ,ıı~ 
Yani amelenin her ttY1 ~k cdcbl~yet :,ı 
hariçten biç farksız teda aalese! oıc"~ 
kUnc!Ur. H&lbukl bi.sde rıık.ııın 1 ~ ,,_JI 

le değildir. Mesel! fabrl bir b.yıı fıs'1 ~ 
tııeten adam yemekleri klillıan1° dl~ 
satmaktadır. Filvaki bU 1~ ediliY~: ol~ 
tesl baza.n idarece tetk cıııına f ıcufll·~· 
mania flyaUann ka~ J(1JOS'l 60 .,ıP 
Meae!A. Uç ay evvel etln J<U~ uı fif'_t)J' 
yapılan liste bu~n et ;!ııııe1<tedi~e1'~ 
de uıa. aynen tatbik afıt'eıı tıUlı,; fi 
nn yükftk olmasına r e.ıııe!• 

1 
~, 

iyi değildir. Bu yü.ıdeJ1 .nta ue al~~~ı' 
ka1: gündenberi bu Jok d019yıaile cıt>ıı1 ~· 
keıımig!ercHr.. Mevsim uı 'e bUıd ;ı,' 
getirdiğimiz peynir l<•~,.ut· J{~ ) il 
oeylerle karm doyuru~snı ,ıc d• ~fil' 
nen çalı,anlarm öğle r. tıarfle ıııç ı;ıısnuııe~ 

) ememe Itri aıhhaUeri ıu rıatı11 ı dı,-r' iı? 
tııdlr. BütUn bu ınsıır.uycıoııund& ı;ıı d!lt 
narak a"'elenln öğl• ps dl~-o~,;. rftıl-'' 
kılmasını tekrar rıca e anıJI &te ~· 
ıl allkadarlara du~'llrın " . -~' • • ,,_..-p)' od< 

tulllloıı uı tf6' 
Okuyucurıs11ıun ıoel<ıl<• ~ ,.,, p!1 

kul)"& naklettik. f'abr urıal'~~~ 
1d Jokanta.yı ıılu bir ;lJll "'.':_;.;e., ·~ 
hındura.ca~ 1·e el"' ~~ ~ 
ta.knn mahzurlar yok~ 1çerld' 

ua1<8 
öl'te paydolWlda ınu 

t;a.blldlt· 
urar etmlyecf'ltl il 

·~ıt1b ,,e1 
Turl11Sl ~ ıet' 1ır 

1 1' o" s~ı~ 11" reisin ~ . J{lüP .,, "t 51rfet"" 
Türkiye Turıng ·si ııet !11'0'' r.fe 

rin' Federasyonu Fe' d)'ol~ bit' 1'0 

akşam Yugosbvya :~ıtıııd• ,,6 
o-oslavya ve b~rizıtı jJlJı • 
• 13e f\ef 
ranı verecektir. rıı 21 dJI' "o 

htenbu laaati Ue ta ul"'~11 

ve Lübliyana radyoıa;;r,tıl 
redilecek olan bu ıcon / ~ 
lacaktır • ~' 1 

nnsnt# _..ttl .Ali 
ı:m::mnnmnmrı ,.,11,,-~ , ~ 

1 
Meccani ,.-t ~ 6fP .. ~.JP'f 

Perwemtıe gUnlerl ıc ~ OOf" 
1 Orta.köy Taıwaın~uırıW ~· 

l
ı nunıarada Doktor ye'!.e 
! fakirleri parasız ınua 
1 



~Aşk ve macera ı omanı 

~ -14 - N'lkleden: (VA-NO) 
ltııea ~ 

~~n b gız, bir an bile, bu küçücük 1 
dııt11nu aı~a bir yere geçmek ihtimali 
~, duşnınemişti. Yatağın böyle 

içiJı to § olmasını çarşaflarının çama '•i Planmış ve tcmizl~rinin de gc 
it~ btı unutulmuş olduğuna hamlede 

~~dır &aatten sonra ihtiyar kalfayı 
lllaJc is e -..:ı · B . . .. c Çtkr • nı~ı. attanıyeyı us-

lıtc ı \'e uyudu. 
~ ı. .. ' Yeni ger ·ık d' · .. · , uoyıc ın, ı ugun gecesı-

t !atafatl, gecirdi 1 
~ ttca· ~ 
~h &İd 1 

•abah Nerm!n bermutat mut 

~>'atı~tck .. kahvaltısını yemek istedi. 
'"'1ıı dü ~. buyük bir değişiklik oldu--

Guıe Şunrnüyor<lu bile. 
'~ tek, kalfaya: 

alli 
~tt ~ar af vcrmeği unulmuşsu-

1btiya anıyc ile yattım 1 - dedi. 

' tic: kadın taaccüble: 
~ 't. 
'>iin ;et. Pek rahatsız oldum. Çün 
, A nl>ana batıyor. 

~ bq1~n efendim. Ben size başka 
~ ... ~İi•t:'adırn dı . Kabahat ben.de de-
"lll. ~ LI bey ' ' 

sızı oraya götürür san-

~t?'rııin. 
'Volt. 
:ıılatb canıın? Başka ocla mı? Ne er> 

• ... Ben odamda pek rahat-

' liı 
. ~ ç Olur nıu? Siz artık evlendi 

tıı il e • 
t~l "ı.n hanımısınız. Beyefendi 

bı.~trn °'dayı size ayırmamı emretmiş 
~ tG~~ artık bundan sonra si~inle 
~ ... tllt.d konuşmağa mecbur olaca
"'( ı._ ı en " . . d' • •ıtn sen,. derdım. ~ım ı 

CL trrıefcl\(I' d' ğ' "'llç kız ı., ıyecc ım. 

t~ı.' lt, baıını salladı. 
~· tet ~lif lıt Yok ... Ben öyle teklif. te-
• "Ilı. cnıern. Eskiden neysem gene 

•1>~ lii~ 
.rııı ı._ ı olur mu) s· 'md' R" t·u· 
~ .... iZ şı 1 U 

tftıır1: 1~efendisisiniz. Hem bizim 
' "'- laüb ,., ... · • a ı ıgı hıç sevmez, 

o; 'onra ilave etti: 
,ı, . 

~~ ~ l'ın, beyefendi ile yemek o-
~~rı tşılıklr yemek yiyeceksiniz. 

... ~ tct~ kahvaltınızı, isterseniz o-
lk. ~ 1tirler aa -~ . 

bıınli:i'otd ltalfa, bu sözleri asabiyetle 

~u: ~elli ki yeni zuhur eden 
it ~tUn, ~Çırı için içerliyordu. 

fb.~e~· .u hissin tesirini nasıl iza
"lll ,ın, b· 

'tıi ılemiyordu. ,ikbal kal-
ıı, ' ~c tene yük~J.<li: 

'it İ'Cferıd. • . , 
i'erı,_ '~i ının odanıza gelmeyışı-

'Llll. i'alnız bırakışına hayret edi-

~ or' ~ey 
&tırıdlt e telecekti? Saat ilerlemişti. 
~dııı · 'l'abii, odasına cekilip yattı. 

dtr' ~~hayretle kızı ıÜzdü. 
\ı..' ~ ~- da ıafııın. Mektepte yalnız 
~ r &tcn.ı• . ? 1 y •• 

~ 1"ldt ·"'ınız. Ku agınıza ote-

' ,~arı o~rnadı mı? 
tıııı ~~ hu ~ınayeli sözleri anlama
lııttd~lcri tel.~ı. Onun bütün derdi 

t:/''ıtıeır. :n.u§tü beyle karşılıklı ye
~ij flc ~e? kurtulmaktt. 
!~ bi tı Yernek oda!lına girdi. 
ı ı._ t Ce . 

it ''t:ı:ırıa "'1z masada karşılıklı ver-
'cl~llı llrnıştı. Rü§tÜ bey hafifçe 
't \'erer k y· e sordu: 

t:t.' l' 
1 

Uyudunuz mu? 
"O 'lckk · 

ur ederim. Her zamanki 

('~en 
~ ~ot'\ıl'\l r~~at etrne~im . Çok kitap 
~t 11 ilta:ı:~alıba. Zihnim yorgun. Hat-

' ':Ye . ~ 0tıtar-ı lıt bazı tarihı eserler 
'tt tder, ~etkikle meşgulüm Müsa
~,_ Cnız c 

ot }'c ı. cıdetimi hozmıyayım. 
' r.,.cn d 

fı ~· e okuyayım. 
"ti\ ita Cd • 

~:r~ız crım, rahatsız olmayınız. 
t~c( ~ernek yemeğe de alışığım. 

~ ' o guıurnscdi: 
~ halde 
~' •i~ d Pekfila. Ben k:tabımı a-

'ıı il &0~1 ~ kendi hayalinize dalın. 
•t

1
lhti .}rı büyük bir nezaketle söy-

11 • '"'rrn· 
'1ı >ıJ 1r lfıtur ın, sanki kocasına bü-

~llıafi~a bulunmuş mevkiinde kal 
Gdc • §unun da farkındaydı ki. 
~ten, bcıt~eseydi dahi, Rü~tü 
'\ clıg· . ~·· 1 ~cil ını yapacaktı. 

<ı 1=: ı:ız, Ya 
t ltafta vaş yava§ yemeğe ba§-

' Sıt İf . 0 
kadar gürültü yoktu, 

)~.t~1tri •. llılrniyordu ki senenin aon 
'\le "'ltı Pe . 'il \ıçlıltuıt nccrc camlarında vızıldı-

1llcirı l' ları i~itiliyordu. 
emek, eünde iki hre teker 

rür edecekti. Karı kocanın birleştiği ve 

en samimi ol.duğu anlar, işte bunlardı! 
• • • 

Nermin yeni oda.sına nakletmİ!ti. 

Bu güzel. geniş, süslü bir yatak oda
ıııydı. Bitişik bir tuvalet dairesi, bir de 
alafranga banyosu vardı. Bütün haya

tında mektebin dar yataklarından ba~· 
ka yatak görmemi' ol.tn kızcağız için, 
adeta göz kamaıtmcı bir lükstü bu 1 

İtlemeler ve dantelalar içinde bü
yük yakatk .. İpekler i~inde şezlong ... 
Tıklım tıkhm çamaşır ve elbiseyle do
lu aynalı dolap .... Yaldızlı iakemleier ... 

Bütün bunlar Nerminciği hayran 
ediyordu. Bu kadar kıymetli !eylerin 
sırf kendisine has olmasına bir türlü 

ihtimal vermiyordu. Bunları ona veren 
lfıtufkr adama kar~ı kalbinde büyük 
bir minnet uyanıyordu. 

Yalnız fazla bulduğu bir ~ey var
ı;a. yataktaki iki baş yastığı idi. Niçin 

iki tane? Mademki Rüştü bey hiç bir 
geceyi onunla geçirmiyor, buna ne 
hacetti? 

İşte bunu dü~ündüğü zaman, ıenç 
kızın yanakları kıpkırmızı kesiliyordu. 

O ak~m oda&ına cekildiğin.den he
nüz yirmi dakika geçmemişti. Tam so
yunmak üzereydi birden, elektrikler 
söndü. 

Nermin karanlığr hiç sevmezdi. El 

yordamiyle yürüyerek elektrik düğme
lerini tecrübe etti. Fakat gerek tuva
let dairesin.de. gerek yatak odasında, 
gerek hamamında ı~ık yok. 

Belki motörde bir arıza olmu~tur. 

Cereyan kesildiği anlaşılıyor. Çiftliğin 
mtörcüsü bu arızayı düzeltinoceye kha

dar bir yere oturup beklemeğe karar 
verdi. 

Llkin bu karanlık, kızı ürkütüyor
du. 

Kalbi çarpıyordu. Gözlerini aça
rak. etrarınr görmeğe ı;:abahyordu. 
Kor}tusundan bir takım tayfların etra

fını sardığı vehmine kapılıyordu. Heye
canını bastırmak üzere, iki elini göf

süne koymuş, öylece tetikte dururken. 
birdenbire odasının kapısının yavafça 
açıldığını hissetti. 

Biri iceriye giriyordu. 
Nermin, gayri ihtiyari bağırdı! 
Karanlıklar İ!(İnde. uzun boylu bir 

gölgenin eşikte durduğunu farketti. 
- Kimdir o? 

Nermin. korkarak, titrek bir sesle 
sorıpuştu. Heyecanı arasın.da tanıya

madığı bir ses: 

- Benim ... Kocanız! ... 
-Aman allahım .. Bu konuşan kim? 

Korkuyorum .... 
Yeni gelen, ısrar etti: 

- Korkmayın..... Benim .. Kocanı· 

zım .... 

- Yok.. Kocam değilsiniz.. Onun 
sesi değil! Allah aıkrna ... Beni bu ka· 
ranlrklarda böyle korkutmayın! 

- Nermin .... Sizi korkutmak istemi 
yorum.... Bilakis. Bu karanlık sizi ra

hatsız ediyorsa ben varım İ§tr ... Yanı

nızdayım. Korkmayın. 

- Aydınlık olsa ... Rir ışık gelse ... 
- Bu mevsimlerde ekseriya böyle 

ml"tÖr bozulur ... Belk; rşık t!ec gelir. 

Erkeğin yavaş yava! ic;eri girip hpıy: 
kapadığını hi!setti. Karanlıklar için· 
de dolac;an '1u cisim kızca~ızın na.:-:a-

rın:Ja heyda gibi biiyüyordu. 
Kocası olduğunu söylüyordu. Fakat 

k:z bir türlü bun,ı kar.i olamıyordu. 
Te.l<rar hc-.·ecilnla : 
- Kimsin:z?.... İmdat! ... .Korku-

vorum .. 
Göl'!e durdu. 
- Cımım .. N ::rmin .. '!3;ığ•r:na yrn ... 

Çocuk olmayın ... 
( Deı·rınu 11a r) 
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kazak 
Günlerce takib edildikten sonra 

bataklıklara sıkıştırılarak 
mahvedildi 

Piyale Bey 29 şayhagı 
p11şine tahaı ak 
lstanbula döndü 

Don kazakları Oıımanlı Türkleri zamanın. 
da hUkOmetl zaman zaman i§gal ederlerdi. 
Bunlıum bir kııımr bazan §tıykalarla latan_ 
bul sularına lıadar ilerliyor, ani baskınlarla 
talan ederek kaçıyorlar, bazan çoluk çocuk 
C:a kaçırıyorlardı, 

Kırımda çıkan bir fııyanı fırsat bilen bu 
kıtzaklar, Azak kalesine hUcuk ederek zap. 

tetmi§ler \'e bu taraflarda istedikleri gibi 
bükUm stirmeğe başlamışlardt 

Dördüncü MuraL kaptan pa§a SilAJıtar 
Mustafa ile Bağdada g1dlnce tersane kcthlL 
dalığına Piyale bey bırakılmıştı. Piyale bey 
l 638 yılmda kırk kadırga hazırlayarak bu 
kazakları tedip etmek için Kcrç limanına gel 
dl. 

Kazaklar. 53 şayka ile y<'nlden Azak de. 
nlzlnden J\'.aradenlze çrkmağa hazırlanıyor. 
lıı.rdı. Fakat Türk karlırgalarınt görünce 
A7.&k kalesine sığmarıık kadırgaların uzak. 
la§ma.sını beklediler. 

Kazaklar. Türk donanma.sının burada bek. 
Uyeceğlni tahmin etmiyorlardı . Birkaç gUn 
bekledikten sonra 30 şaykayıı. liOO asker 

binerek tekrar açıldılar. Bunlar Anadolu sıı.. 

hlllerine hlicum edecek \•e bir çok mal ala. 
rak döneceklerdi. Şaykalar, Tamam önünden 
geçerek yollarmıı. devo.m ederlerken Piyale 
bey §lddctll bir hücumla şaykaları sıkıştır. 
dı. Tehlikeyi gören kazaklar, şaykaları sığ 
sulara çekerek TUrk kadırgalarının tehlike. 
sinden kendilerini korudular. Fakat bu es. 

nada. Ar.ak kalesi U7.eiine gitmekte olan 
Kefe beylerbeyi Yusut paşa deniz kuvvetle. 
rinden kendilerini kurtaran ka7.aklan kara 

c-lhetlnden sıkıştırma~a başladı: Şimdi leh • 
llke iki taraflı olmuştu. Piyale beyin deniz. 

den açtırdığı top ateşi devam ederken Yu. 
~ut pqa da karadan ilerliyordu. 

Kazaklar iki a.teş aruında yüz kadar za. 
)iat verdikten sonra gece karanlığından lıtL 
fade ederek Azak denizinden kaçmağa bil§. 

!adılar .. Fakat Piyale bey arkalarmı bırak. 
madı. Tekrar karaya aıkrıtırarak top ate"'ine 
tuttu. Kazaklar burada da 200 zayiat \'erdL 

ler. Yalnız Piyale bey bu kadar la iktifa et. 
mlyordu. Hepsini mahvetmek azmindeydi. 
Onun lc,;in körfezin ağzını sallarla kapıyarak 

Yeniçeri, cebeci ve tımarlardan iki bin klşL 
yl dışarı çıkardı: 

- BUtUn kazakları sarıp mahvedlnlz .. cm. 
rinl verdi. 

üç taraftan sarılan kazaklar için bir tek 
çare vardı: Şaykaları karadan Koban nehri. 

ne naklederek kaçmak. 1'~n nihayet bu çareye 
b~urdular. Fakat Piyale btty kovalamak.. 

tan geri durmadı. l{endiıl de Koban nehri. 
ne lll tombaz ile 40 sandıkla aaker sevkeL 
ti. Bu asker, ilk hUcumöa dokuz şaykayı 

zaptederek MO ku.ağrn b'r kııımını öldUrUp 

bir kısmını esir ettiler. Kurtulan kazaklar 
Tomruk körfezine doğru kaçmağa bqladı. 
!ar. Bu yolun da Yuımf Paşa tara!mdan ka. 
patılmı• oldu~ınu görünce, bataklık ve ııa.:ı. 

hklara kendilerini attılfl". Hiç olmazaa bir 
mUddPt dinlenerek başlarını l:urtııracak blr 

yol arıı.vacal<lardı Piyale bey fare kovalayan 
ve bi:' tilrlll peşini brrak:nayan keıh çlbı 

usanmadan takip ediyordu. Ku.ııklaM bttllc. 
l"lni clrığ'rultamıvacak hıılc ~-tırccl'1,t1. ::?4 
ı;arçıt ~ayka d~ha :r.aptrWkleµ sonrn 163P 1 

~·rıı 'J 1 a !(ıısto• ırllnU lPf; &Pne ev\ el bugilrı 

liOO kaza~ın :?!'i(l !il e~lr edildi, di~l"rlcrt ~·
manıi~e o;di\rıl'd•ller. l'ıvıo!c hey drı '.::9 şn". 
kayı yedekir." alar:ı. < hü:; lıi; hır alayla ts. 
tRnbula ~e'cı. 

Ni) aıi Alıınel 
-------- ------
Tonton 
anıcanın 

ku1n saati 

Şans yaratan 
çocuk 

Diinkii kısmin büUisası } 
l't•rle\ lıil..~ .r•~n~ an, fakat para aıkın. 
tı ... ı çekerı bir ailenin çocu~dıır. Her ı,ın 
bil'!• ,aıı~ oldufıırıu ona t('lkln ı·dl~ orlar. 
O da :tnıır aramağa, - tahta ntıııa bi. 
nlp - çıkı~·or. Şimdi anıcuııı!l, dl~·or ki: 
"<1elrcrk hafta ~·apılscak at Jarı lıırm. 

da hanJtl ha~ vanlarm kıuanarıığını k~
fetUm.,. 

• • * 
AmC!aı Osman bey .s-0rdıı: 
- Şimdıye kadar bılet alıp kazandın mı? 
- Evet. Bahc:ı\'anla ortak gittik. Ben a_ 

tın iıır.ıinl söylüyorum. O gidıp biletler! alı. 
yor. Hep .kazanıyoruz. 

- Eh ... Bu hafta? 
- Tabii oynıyacağım. Büttin ka.zandı!'ı'ımı 

söylediğim atların Uzerine koyacağım . 

- Kaç para? 
- İki yii7. lira ! 
- Ne? .. Sen milyon•r olmuşsun da bt'nlm 

haberim yok. Bu paran nerede 1 

- Bahçıvanda.. Orta~z. 

- O da mı o kadar koyacak? 
- Zannetmem. O yarısını oynar. Ama Am 

c-acığım. kuzum, blr.l ele verme. 
Amca bir Şt'y söylemiyeceğlnl vaa<.lıottl. 

Fakat bu iş ho§una gitmekle beraber onu 
UrkUtUyordu. Maamaflh yeğenini o halta ya 
rışa gôtUreceğine dair ııöz verdi. 

• • • 
Amca, ye.rış yerinde atlara baktı. I<'akat 

Pertevin .ııöylediklerinl bir türlü göıU kes. 
medl. 

- Bı!n gene bildlğıml yapacağım. Senın 

!oylediğln ata da be§ lira koyarım! • dedi. 
Çocuk inatla: 
- Ben hl.ittin paramı Ceyllnla Karacaya 

koyuyorum! _ dedi. 
Ve dedl~i de oldu. 
Pertev, bin beşyüz lira kazandı.. Amca 

ha,>Telteydl. Bu muammayı anlemak istiyor. 
du. Eve avdette bahçıvanı çağırdı; i~i tetkik 
etti .. 
Bahçıvan: 

- Erendim! _ dedi . _ Bizim küçük bey 
benim at yarışına meraklı olduğumu biliyor 
du. Gelip uzun uzadıya izahat lıtedi. Kendi. 
~ine aklımın erdiği kadar anlattım. Beraber 
oynıımamızı teklif etti. Yalnız atlarm ismini 
o seçecekmi§. Tecrübe etlik. Her ıefer ka. 
zandık. Pertev pek, kat'lyetıe emln olduğu 
zaman fazla para koydurtuyor. 

- Peki ama nasıl kat'lyetle emlD oluyor? 
- Onu bilemem. O söylüyor. Ben yapıyo • 

mm. 
Amca, bu hususta çocuktan da izahat lı. 

tedi. Pertev, gülerek: 
_ Bazan emin oluyorum. M'uell bugUnkU 

gibi.. O zaman çok parayı gözden çıkarıyo. 

rum. Bar.an mütereddit 'kalıyorum. O zaman 
az parayla oynıyorum. ÇOnkU öyle zaman. 
!arda ekseriya. kaybedıyorum. 

- Peki ama, evlAdım. Naıuı emin oluyor. 
sun? 
-Orasını bılemem. Yalnız emin oluyorum 

l~te .. r -
Bahçıvan illve etti: 
- Sanki ona biri fuıııyor. 

Am~a. ba§mt sallıyarak: 
- Garip §ey! 
Fakat 0 günden itibartn o da kumpanya. 

ya ort.alc oldu. 
Bu gidışle çocuğun epey paraaı birikti. 

Bır gUn Oıman bey ııordu: 
- Bu paraları ne y~pacakım. yavrum: 
- Annem için .. Her :ıaman o dıyor kı, 

k!!ndı&lnıa ve babamın ,anif yokmuı. DU§Un 
dUnı ki, benlır. tnlllm olursa belki bu evde 
~ikftyet fmıltılarmdan kurtulurum. 

- • 'f'. fıııı1Uıı '! 
Çocuk kekeledi: 
_ Anlıyorsunuz ya... tıte.. Parasızlıktan 

•!kAyct .. HergUn kapıya bir sürU alecaklılar 
·' · · de bo gel!y?ı· .. F'aturalar, bonolar .. Evin ıçın -
ğucu bir ha,·a e!!iyor. Belki ı~te bunun önUne 
geçerim dedim. 

ço~ıı~-un guzleri ı;arıp bir alevle yıtnıyor. 
du. tıı\ .. e etti: 

- J.;uzum, şansım olduğunu annem duy. 
ma.sm 

- Xıçin? 

- Oynamamı belki mı neıif'" 
- Zannetmem. 
- F:d~r. e<ler .. 
Ve ~onra yal\'ararak: 
_ Kuzum, amca.oığım .. ııovleml'! ... hu pa. 

rayı başkn ~ekllde ona verelim. 
Amca bir çare buldu . O ııcne kadının but. 

çeııine - m~terck aile iradından fazlalık 

\'armı, gibi gösterilerek - iki bın lira ne.ve 
edildi. 

Bahar geln\l§tl. BuyUk teyzelerlnln roma. 
Uzmaaı için Bursayı ı:-ideceklcrdl. Pertev 
le pinlyordu. 

- Yerı§lardan eV\'l'I bu evdl'n dı~ıı.rıya 

cıkamam . 

- Ne diye bu e\·den r;ıkmıyoraun ! 
Anne kızıyordu. Ç-ocuk ısrar ediyordu . 

Nihayet yavrunun 11.&lamuma dayanamıya_ 

rak : 
- Peki .. _ deıJl. _ Fakat ne diye ıutlamı. 

yorum. 
Kadınw anlamadıA"ı bir fey daha \'ardı : 

Pertev tpey bllyUmüştU Buna rağ"men lah. 
ta atından ayrılamıyordu. Çocuk meseleyi 
:öyle izah edıyordu : 

- Sahici atım olmadan bunu bırakamam. 
Yarı§lar yaklaşıyordu. Pertev günden 

güne uabilt'flyor. Gö~eri oylt garipU ki, an_ 
neıi ba.ıan ona korkarak bakıyordu. Yan~ 

alqamı, karıkoca, ,.ezmege Jitmııterdl. Bir 
yere davetliydiler. 

.Kadının içinde garip bir heyecan vardı. 

Gayrllhtiyarf, evine telefon etti. Kar§11mı 

dadı çıktı. 

_ Çocuklar nasıl ? 

- tyl erendim, bir ıey yok. 

- Pertev? 
_ Odaııma yatmafa gitti. Bir ufr&ytp ~ 

kayım! 

- Hayır.. hacet yok .. 
Saat bire doğru , eve döndUler. Kadm, ya. 

vao yavao oğlunun odasınm kapımıa dotru 
ilerledi. !çeriye kulak verdı . Garip bir 1eı ... 
mUternadl bir gıcırtı ... Ne olabilirdi 

Dinledi Jiı.zlı hızlı devam eden bir gıcırtı. 
Sonra, blrdenbitt akıma «•ICl: Evet. o. bu 
l!eııl biliyordu. Oğlunun tahta atmm yay1arı. 

Hemen kapıyr açtı. Korku ve hayretle gör. 
dU: Pertev, pljuamıı ııırtmda, tahta atma 
blnmıo. deliler gibi sallanıyor! 

- Ne yapıyorııun, evlAdım? 

Çocuk, dalgın gözlerfle bo§luğa dotnı 

bakarak bağ'ırdı: 
_ Biliyorum... emlnim... eminim .. buaefer 

Cenub yıldızı .. 
\·e bu son. ismi birkaç defa tekrarladıktan 

aonra, yere dUıüp bayıldı. Ya.vnıcal(; ate,ıer 
içinde yanıyordu. Kadm, bqucu.nda, bir hey. 

kel ıibf onu bekliyor. Pertev aayı'klıyor ·u 
eayıklamur içinde mUtemadiyen: 

- Kazanacak olan Cenub yıldızıdır ... Ce. 
nub yıld.Wdır ... diye bafınyordu, ' 

Anne, endlJeyle babaya IOrdu: 

- Ne demek iıUyorT 
Baba, .ert ıerl: 

- Bilmem! _ dedi. 
Kadm, amcaya aordu : 
- Yarı~ta ko,acak ola.o atlardan Ofrinlıı 

flllni. 

Ve Osman bey, erleai gUnU Cenup yıldoo 
llzerine epey kuvvetli bir para koydu. Btrt 
on dört kazandı. . .. . 

OçlincU gUn but.alık arttı. O akpm hah. 
c:ınn, küçük hut&nm oduma rfrerek: 

- Pertev bey .. tıtedifinlr: pbi yaptım ... 
SöylediJinlz at kazandı .. B!aatıı.l..ze ilç bin 
bet yUz lira dU,Uyor .... dedi. 

Çocuk, annesine bakarak: 
- Anne! ... Cenub yıldııu dedim.. Cenub 

yıldaı ... Bak tnandm mı pn11m olduğuna?· 
Hep kazandım .. Ben blhyordum .. Tahta atı. 
mm tızerlnde ıallandlkça 1ıte aonunda emin 
olu~·or:tum ... Anne! Ben una demedim mıydi 
şansım var diye ... ? 

O Ana kadar pırıl pırıl yanan cozlerl bir. 
dPnblre söndU .. Bqı yana odüftll. 

- EvlAdım .. _ diye anne bir çığlık kopıı.r. 
dı. 

Herke. koşuştu . 

Pertev, şaMlı Pertev, ıı.rtık yatağ'lndıı. 

aaabı bu kadar gerginl!ğe dayanamamtş ola~ 
rak, canııız yatıyorJu. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

r~;~n:,;-;;::;;;;;;;:ı 
g geçnıiş foımalaıı j 
H Gazetemizde netredilen li1an "• 
g denlerinin geçmit formalarmm 
iE iki kuruta idarehanemizden te· 
:: darik edilebileceği yazılmıtl•· 
ii Buı okuyucuların, birkaç gün 
iE evvelki formaları istemelerinden 
H itin yanlış anlatıldıjr ne~ıine 
ii vardık. Uzun zamandanberı ~: 
:: vam eden ili.nlamnızda bu gıbı 
~i formaların iki kurut mukabilin· 
lf de ancak gazetemize abone ola-
:: caklara verileceii yazdmıfb. 
il . . b0 dah .h , .. :: Keyfıyetı ır a tavzı e U· 
ı! .... •• zum goruyonu;. 
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Yeni Emniyet kadrosu As K ER i 
T ayin, nakil ve terfileri gösteren terfi listesi ,.~··:::: 

1 i s t ey i n e $ r e d i y o r u z Aak,.rf ~rfl llateelııin deniz .ub&ylanmu:.a Oçilncü smı!a: 3 üncü 6J11~C:atJd.! ~tJt!f 
YenJ polis te~kllli.t kanununa göre Emni. 

yet Tcşktllı.tımızıla §U dcğl~iklikler yapılmı_o •• 
t.Jr: 

İstanbul emniyet mtidtirlüğil ikinci f\lbe 
müdürü Necati Emiroğlu Rize ikinci ıınıf 
emniyet mUd!irtuğllne, Çanakkale emniyet 
mUdllrU Nevzat Arınağıı.n lstanbul emniyet 1 
m!ldUrlUtfl ikinci §Ube mUdürIUğ"Une, Rize ı 
emniyet rnUdUrü Kenan Erol Çanakkale U. 
çUncU ıımı! emniyet müdürlUğüne, lsL em. 
niyet mUdllrlUğU bilinci §Ube mUdUr mua. 
vlnl Tahir ZUlkndlrlycoğlu.1klncf §Ube mUdür 
muavinliğine İstanbul emniyet mUdUrlUğü si 
vU merkez memuru NAzım Çetin İstanbul 

cmnfyct müdürlUğll 4 üncü §Ube mUdür mu. 
avlnllğine, Umum mUdürlUk ikinci smıt cm. 
nJyct Amiri AIAeddin Eri§ İstanbul emniyet 
mUdUrl!lğll b!riııci §Ube mildtir muavinliğine 
naklen tayin edllrni§lerdlr. 

EmnlJet amirliğine terfi edenJt-r: 
Umum mUdtirlUk polis rnU!ettlş m1.ıavinl 

M. All Esmer, H&§lm .~Envert Sevener, A. 
km Levhl blrlncJ sınrt emniyet Amirliklerine 
İstanbul emniyet mUdUrlUğü ikinci eube mu 
dOr muavini Mlrat özkan Ordu Birinci ııı. 
nıt emniyet Amlrli~ine,umun mUdUrlilk ikin 
el ıımı! polis mO!etti§l Raut Yazaç ikinci 
aını! emniyet Amirliğine Ağrı lkincl aını! 

emniyet Amlıi Menan Eııcn Gerze ikinci ııı. 

ıuf emniyet Amirliğine Ordu ikinci ıımı! em. 
niyet IUnlrl Tahir Özkanlı Vir&n§ehlr lklncl 
aınrt emnJyet Amirliğine, İstanbul emniyet 
mOdUrlUğil UçUncü §Ubc mUdUr muavini Fu. 
at Geloğlu Kütahya ikinci smıt emniyet A.. 
mlrllğinc İstanbul t-ınnlyet mUdürlUğil ikin. 
el ıımıf emniyet Amiri Sami Erdöt, Kbım 

pa§& ikinci sınıf emniyet Amirliğine, İstanbul 
emniyet mUdUrlUğü ikinci smıt emniyet L 
miri Fahri Torun Ağrı ikinci aınıt emniyet 
Amirliğine, Umum m!ldUrtuk ikinci ımut 

emniyet Amiri Ziya Ural DC:Srtyot tklncl ııını! 
emniyet Amirliğine, İstanbul emniyet mUdtir 
lUğU merkez memurlarından H. Adil Tanay 
dm Birecik, Mehmet Erkul SUrilç, HulQsJ 
GQmU§ Haran ikinci smıt emniyet Amirlik.. 
lerlne, Burdur emniyet mUdürlUğU merkez 
memuru Ata Onan Nwıaybiıı ikinci mut em. 
nJyet Amlrllğine, eski Ağrı emnJyet mUdUr. 
lUğU Klmll §emdlnll eski GUmüşhane emnl. 
yet memuru Zeki Yüksekova, umum mUdUr. 
!Uk birinci §Ube memuru HAmit Ozan umum 
mUdUr!Uk ikinci smr! emniyet AmJrllkleriııe, 
İl!tanbul d~nlz memuru Zeld İstanbul emnl. 
yet mUdtır"lO#U 3. tube mtıdllr muavlnllfine, 
Zeki "1stanbul ~mnlyet mUdllrlUğll ikinci sr. 
nı! emniyet A.mlrllgine, Te.haln özer Fatih, 
Ali Krral EmiııönU, S. Niyazi Mayakon, Bey. 
oğlu, T. Fikri Doğan Üsküdar, Şevket Sayım 
Adalar, Tevfik Korkmaz İstanbul ikinci n. 
nıt emniyet Amirliklerine terfi etm(JJerdlr. 

POL1S ENSTtrt)'SONDE 
İktısat vekAleti mllll seferberlik mUdUrli 

Dr. Salih Adil Be§cr mektep mUdUrlUğUne, 
Trakya umum mllfetti§liğl istlbbarat me. 
muru Hızır Avni Yetkin mektep komiserli. 
ğine tayin edJlml§lerdlr. 

TERc01'lANLAB 
Umum mUdilrlUk tercUmanlarmdan Şe!ik 

Çiner, M. Şerir Alyanak, Hakkı Sayın lbka_ 
en, umum mildUrlUk beşinci şube memuru 
AgAh Salih Akkanerk, yeniden umum mü. 
d!lrlUk tercUmanJığma tayin edllmiı:ılerdir. 

lIF.KOILER 
Ankara emniyet mUdürlUğU hekimi Ali 

Süha ayni müdUr!Uk başhekimliğine, Dr. Me. 
clt ayni mildürl!lk hekimliğine, 1stanbul em. 
niyet mtldUrlU~U maşheklml Hamdi, aynt 
mlldilr!Uk 'ba§hekimllğinc, İstanbul emniyet 
mUdUrlUğU hekimleri Y. Sadi, O. ~aml, Mub 
sin ayni mUdUrlUI~ bcklmllkleriııe ibkaen ta.. 
yln edflmlşlerdlr. 
tTML~I MODORLtlK ME»URLARI 

ARASISDA 
6 mcı §Ube memuru Azmi Yazıcı İstanbul 

emniyet müdllr!UğU lklncl mnı! muamelat 
memurluğuna., 6 met §Ube memuru Adli Ona.. 
ran ayni şube ikinci sınıf muame!At memur. 
!uğuna evrak ve tahrirat bUrosu memuru 
Fahri Teltcan At'§IV müdür!UğU dördüncü 
§Ube memuru İbrahim Esin §Ube 4, be§lncl 
§Ube memuru Mehmet Pamuk be§lncl, 
altıncı şube memuru Cavit Aybar şube 

3, dördüncü ~ubo memuru Şcra.!ettın Ontu. 
soy §Ubc 4, yedlncl ııub<> memuru Mahir Er. 
dem şube 7, ikinci şube memuru Ce!Alettin 
Altsöyek şube 2, beşinci GUbe memuru Oıı. 
man Akçalı §Ube 4, C\TBk ''e tahrirat büro. 
sn m"muru Mehmet özen Anjlv mlldUr!UğU 
bJrlnçl şube memuru Vc'P.. Ki)nü ,ube 4. hl. 
rlncl ı;ıube memuru ltrahlm B!r~clk şube 6, 
ııtıncl sınıt muamclO.t memurluklarma. altın. 

cı ı=ube memuru Sıtkı .Teker UçUncti ıuoo 

birinci sınıf rnuamellt memurlu~na, tiçUn. 
eti ııuoo memuru Cemal üçerler tiçilncU ı:ıu. 

be ikinci sınıf muameUi.t memurluğuna, bı. 

rlncl şube memuru Rasih Güven §Ube t, 
ıklncı ıube memuru Hamza Hamdi Kuter 
Şube 2. UçüncU şube memuru Tahir Yazıcı. 
oğlu ouı:e 4, birinci §Ube memuru Nejat Er. 
ttlrk §Ubc ı, birinci şube mı-murlarından 
Baç §Ube i, altıncı §Ube memuru Daver 
Köksel ııube 6, altıncı şube memuru Sey!et.. 
tın Alpdoğan şut>-! 6, birinci şube memuru 
M. Cemal B~aran şube ı, yedinci şube kA.. 
tlbl Nahide TüzUn Arşi\· müdUrtuğU, evrak 
ve tahrirat bürosu .kA.tıbi Süleyman Tekinalp 
şube ı, üçtincU sınıf muamelAt memurlukta_ 
rına ikinci şube kAUbl Hüsnü ıube 2, ikinci 
§Ube memuru Ahmet Toker şube 6. üçüncü 
dördüncü şube memuru Hızır Dikl'llı\t şu. 
be 3, ikinci, üçtincu ~mbe kltlbl Ahmet Sa!a 
İlker ,uoo .C, altıncı şube memuru Osman 
Kurt şube 1, evrak ve tahrirat kA.tibl Muıı. 
tafa Başaran ;ıube 3, UçUncU sınıf muame!At 
memurluklarına, altıncı §Ube kAtıbi Münire 
Duru11el, birinci §Ube kAtibi Nerlme Onuk, 
birinci §Ube kAUbt Hüsnü Tunçer, altıncı 
şube kAUbl Şeref Kondar, beşinci şube kAU. 
bl İbrahim Hakkı Şcnercan, beşinci §Ube 
kAtibl Cevat Yllceı, dördUncü şube kAtlbl 
Meral Örtinç, A~lv mUd!lrlilğU dördüncü 
sınıf muamett.t me~urtuklarma, beşinci şu. 
he kAtlbl Mehmet Şakarcan şube 3, dördiln. 
cU §Ube kAUbi M. l';urf Yenerel şube 3, dör. 
dUncU sınır muamet(lt memurluktanna ta. 
y!n cdflmlşlerdlr. 

BAŞKOMİSP:R KALAN MERKEZ 

MEMURLARI 
İstanbul ıılvil merkı; memuru LOtfl Erdu. 

ran, Şevki Durak, Cevat öney, Salih Tanyeri, 
Ankara ııl\11 merkez memuru Kemal Alya. 
nak, A. Hamdi Açıkalrn, Ankara üniformalı 
merkez memuru E. LOtrı Tunca tımet Ras. 
kan, ö, Nail Özata, Cevat Can, İzmir sivil 
merkeı: memuru Ya§ar Barış, İzmir ün!for. 
malı merkez memuru Fethi \'ardar, Jd. Sırrı 

Erkan, Edirne Unl!ormatı merkez memuru 
Cahlt Aytuğ, Edime ah•il merkez memuru 
E. LOttl Tunca lsmlser adını almı§lardır. 

NAKLEDİLE!li' BAŞKOMtSERLER 

'Konya başkomlscrl Rifat Onat İstanbul 
polis mektebi başkomlserllğine, İstanbul 

polls mektebi b~komlscrl Necati Alpman 
Konya başkomlserliğlne, Bitlis başkomlserı 
M. Rıza öuay ~rum başkom111erllğine, e11. 
ki Van bqkomlsllil Nazmi 'Eıms başkomlser 
lfğinc, Sllrd başkomiserl Adem KA.nl Trabzon 
ba§konılseri Seyit M~hmet Besni Kırklarell 
başkoml!erllğlne, Kırklareli başkomlserl M. 
Abdullah tnanç Slird başkomlserllğlne nak. 

Jedilmtıtcrdlr. 

.NAKLEDİLE!li' KOlflSEULER 

İstanbul poll11 mektebi dahiliye komiseri 
A!Acddln Hakgüder Antalya komiserliğine, 

Antalya komiseri Naim Atalay İlltanbul po. 
lls mektebi komiserliğine nakledllmi_şlerdir. 
NAKLEDİLEN KOMİSER ~IUAVt:SLERl 
Ağrı komiser muavini Tevfik Yıldırım 

Erzurum, İstanbul polis mektebi komiser 
muavini Hamdi GUsoy Çankın, Çankırı ko. 
rnlser muavini Hamid Duman, İstanbul po. 
tlıı mektebi, btanbul polis mektebi komiser 
muavini İl!mail Vehbi İstanbul, lııtanbul ko. 
mlser muavini HHamdi DUndar İstanbul 

pollı mektebi, Urfa komiser muavini Cemal 
Varul İ8tanbut,Matatya komiser mua,1nl ö. 
mer Sayın, Mardin, Mardin komiser muavini 
Şerit Karan Malatya, Hakkt\rl komÜıcr mu. 
avlnl Emin Balcı İstanbul, Hakklri komi. 
ser muavini :r.ı. Sabri Talı Van komiser mu. 
avlntrklcrine nakledilmişlerdir. 

U~IV.U M0DÜRL1JKTE 
Umum mUdUrlUk yedinci gube memuru 

Ekrem Gllven İstanbul başkomiserliğine 

naklen ta~1n edllmi§tlr. 
\'.tLı\ \'ETLER 1\IUA~IELA T ME.)fURLARI 

İstanbul hesap memuru Esat F.rtilrk bl. 
rlnci ııınıt, emanet ve depo memuru M. ŞUk. 
rU Korkut ikinci sınıf, tzmir pıuıaport me. 
muru H. Avni tııtnnbul parmak izi memu. 
ru Zeki Us, Reşit Çekin, başkA.tip Esat GUn. 
ba§kAtıp Enver Blngü. Edime p8.88port me. 
murıı Hamdi Demir özcan, İzmir parmak i
ri !oto m~muru Nevzat Kanaçoban, Gazlan. 
lep p83aport memuru Saim Sattık, Tun"e'i 
telefon memuru Ahmet Belir. Çorlu tP.'cfl'n 
memuru Behçet Tekin, Bin!!Öl telefon tıı"...,11. 
nı Ahmet Do"an, Bitlis telefon mcmııru r..,. 
tııllııh F.:roğ:u. tstanbııl rıı•rmak izi !"""-"". 
lRrı Tah:rin Avkııl, Halil öcre. Ah,...,,.t "_, ... .,,, 

hMlr n•r"1ak i::l mrmunı İh*!\n f,...,"!' • "· 
kara rıı11am"'llt ll'"'!IUr·ı Cevat Oğııı:. f)ör. 

Teknik Okulu Müdür~üğünden: 
l _ Okulumuz fizik laboratuvarı iç:n lüzumu olan 4998 lira tahm:n be. 

dclli 22:: kalem fizik aletleri şartnamesine göre ihalesi yapılmak üzere 10.9. 
937 tr..rihine rastliyan cuma günü saat 14 de Gümüşsuyunda Yüksek Miihen. 

dis Mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda a1:ık eksiltcmsi yapılacak· 

tır. 

2 _ llk tcm;nat 374 lira 85 kuruştur. M0 ktzbimizden · alınacak irsaliye 
H; yüksek mühendis mektebi muhasebesin~ Y.~tmhr. 1stcklil~r.in şa~nameye 
görm~k üzere her gün mektebimize ve bellı gun ve saatte ılk temınatlarını 

yatırmış olarak ve fabrika mümessili olduklarını bildırir vesikalarla \'e bu 
gibi i~leri yaptıklarına dair ticaret odası bc12'cSi ile birlikte komisyonumuza 
b~vurmalan. (5512' 

düncU smıf, Edirne Se)'ban, Ankara, lı:.mir 

sicil memurları Salih lzgi Tahııın Bilen, Ke. 
mal Sczcncr, ŞUkrU Vardar, btanbul telefon 
memuru Halıt Arın, lzmır depo memuru Ra. 
mlz Ersay, Edirne heııap memuru Hakkı öz. 
baydar, htanbul kAUpl~ri Kemal Bozkoyun, 
Emin Ertem, Nazmi Palabıyık, Nezin Kuter, 
Hayri ôktenberk, Cellil Ozkaplan, Bahaeddin 
Tanrıver, CeınJI Türk, Enver ôzdoğ&n, An. 
kara hesap memuru Salt Omay, depo memu. 
ru Neşet Ökten, İstanbul kAUplcri Rıza 

Yurdgan, SUl~)'Illan Demir, LQtfi Levcntğ ı 

İstanbul telefon memuru Namık Kemal Er. J 

ulan, Seyhan telefon n:emuru M. Nuri, Eıı. 

kişchlr telefon memuru M. Orhan. lzrnlr te. 
le!on memuru Nureddin Erdlrll, Samsun t~ 
lefon memuru Zühtü Artını§, tatanbul kL 

tip Asım Aydoğdu, Burııa, Kıuıtamonu, Ça. 
nakkale, Manisa, Bahkesir, tzmlr, Ankara, 

İzmir, Konya tele!aıı memurları Nazmiye 

Diekçe, İbrahim Düz, Şadi ŞUyü, Ahmet 1 
M. Kadri, Kıı.dri Aydm. Ahmet Kahveci oğ. 
ıu, Sadık, Hamdi 'fıı§, Etem Börekçloğlu, 

tııtanbul kAtlplerl Osman BUyükaükm, tb. 
aan Dlncer, Fevzi Kökçek, Kocaeli telefon 

memuru Ari!, lstanbul kAtıpleri Cemal Ye. 
gln, Yusur GUvt-nç. Fahriye Yüksek, Şahin 

GUldello~lan, Şerife Nimet, Vedat 
Seyfeddin Tekin, Ahmet Öp.gU, 

Sokullu, 
Trabzon, 

Diyerbeklr, Elılziz, Erzurum, Ankara Edlr. 
ne, Gaziantep, tc;el telefon memurları Hilmi, 

Cudi Uygur, Fahreddin, l\i:. Ata, Rüstem Coıı 
kun, Emin Günay Ali Şerbetçi, Ali, Ankara 

muamelılt memuru Cevdet özenalp be§lncl 
ııınıt muame!At memurluklarına tayin edil. 
mlıılerdir. 

l:O.'TNBUL :!'Hl DORLtlKLERt~DE 

Emniyet müdtirlüğü kabilesi Sıdıka Ay. 
do:du 16 lira, tımarcı M. Ali Zaim zade 20 

lira ve nezarethane memuru Recep Gerçek 
keza 20 lira ile ayni vazifelere ibkaen tayin 
cdllml§!erdlr. 

!!ni neşriyat 

lllustrlrte Zeituog 
İllustrirte Zeitung haftalık mec

muasının 26 ağustos 193 7 tarihli ve 

4824 numaralı nüshası fevkalade ola· 

rak çıkmxı,tır. Bu nüsha cidden entere· 

san yazılar ve renkli re1iimlerle dolu

dur. Mecmua tam 144 sayıfadxr. Oku· 

yuculara baskı ve münderecatr nefis O· 

lan bu mecmuayı tavsiye ederiz. 

Kayıp 
Amatör şoför ehliyetnamemi kay

bettim. Yen isini çıkaracafxmdan eski· 

sinin hükmü yoktur. 

Mehmet Ali oğlu 

İsmail Kemal 

ZA Yt - 1 ·158 pilakalı otomobili. 
min tek plak3.smı zayi ettiğimden 

scyrüseferdeki kaydi silinmiştir. 

Niya:.i ô:c:nı (9?44) 

ıÇ.t.t<JDE: 

1 
• Ttlrklstan Gençterbirliğinin ~rutuıunun 

onuncu yıldönUmU tcsit edllmi§tır. 
• Balkan resUvalinln sonu münaaebeute 

dün gece Beylerbeyi sarayında bir balo ve. 
rllmi~tlr. Bu akşam da Tcpebaşı bahçesinde 
veda. müsameresi verilecektir. 

• Hendek kasabasına elektrik verecek o. 
lan ve bir müddettcnberi Harakli 'köy1lnde 
teslııatı ynpılan idro clcl<tr:k ııc:-ıtralı il.mal 
cdllmi' ve açılma töreni t:mlt vall:i .. Ada='1· 
r:ı.,..ı tıclcdi;-e reisi ''e daha Mr ~k zevatla 
tııtnsyonıın ln'!eatını yapan ~rlrntln mUrııe3. 
alileri hazır hulmıdıık•:ı.rı halde yapılmıştır. 

• l\.'ııarır \'Cl<!°'lctl talebenin sene ortasın. 
c!R bir mckterıtc-n <li~"r mektebe nakil yap. 

ma5ırıı men"tml~tlr. 

• Yarın ııabah Uni\'Cr.'lite konferans ııaıo. 
nun;;Jıı ort.:ı.mcktep muallimi cırnak istlycn 
lise mezunları için bir imtihan yapı'acaktır. 

• Belediye ıtı:tlsat mtidllrlll~ü hayatı ucıız. 
!atmak Uzcre yaptığı tetkiklerde nakli vaııı. 
talan Ucretlcrinln pabalıltğmın hayat paha_ 
tılığmda b&§tıca ı\mil olduğunu görmUı ve 
nakil vaıntalannm bir elde birleştirilmesini 

teklife karar vermiştir. 
• Yarından itibaren sırtta, omuzda, ba~ta 

yUk taşımak kat'lyyen memnudur .. 
• ŞehrlmlzdPkl bUtUn yUk ve binek hay. 

vanlarının sıhhi muayenesi yann ııabahtan 

ltibııren baflayacaktır. 

• Aııkerl :fabrikalarda iki ııenellk stajlarını 
ikmal ettikten sonra sanatklr aubay olaral< 
mezun olanlara diln Ankarada merulmle 
diplomaları verilmiştir. Sanayi aubayt olarak 
orduya rlren bu gençler 38 kl§idlr. 

• ~imrtl ml\l-.,.,"I" mf'kt~bi tar&tmctan 1§. 

aH olan li.şnır da ı-au:telere verllmitt1r; ne,. anı!a; O mci emıt ask~ llJl}<erl ~eı1 .._ 
redl~·oruz: 4 Uncu ıımıta, ô inci sın .uııJ ıı& ıJ ıııu 

1.ıuncı ., sııı 
altla~ lıj'ına bmet 4 üne il sınıfa: • 6 ı:ııcı ~ 

nR.tklr Hasan beşinci stnd•• t•. 6 111cı 
l>mlr. l~ırba3lıtından denir; 

terh edeııJer: 

Mustafa, Cevat, Tallt .Mehmet Alı. 
l>enb. blnb&ııhj'mdan d«"nlr; yarbaylıjına 

terfi edPnler: 

İsmail, Avni, Remzi, Nedim, Faruk, Neca.. 
ti, Besim Ziya, A vnl, Ali Rıza., 

Denir. ~üıba~dığmdan dMh; blnbqtlığına: 
Nejat, Ihsan özel, BilAI Talu, Uıtıı, Ha.. 

mit, Tevfik, Mukadder, Fahreddin, Burha. 
neddin, Sadettin, CelA.lettln. 

Deniz teğmenliğinden deniz yüzbaştlıfma; 
Ali Varul, Rıza, Hakkı, Kemal, Şerafeddin, 

Vcdad, Klzım, Murad, Oııman, 
Aııt.f'fmrnUkten Teğmtmllğe: 

HUsnil Ziya, Hilııameddin, S&!p, Faruk, 
Hürrem, Ziya, Ad.nan, Suphi, Mümtaz, Rauf, 
Hüse)1n, Ahmet, Sabit, P'lkret, Nejat, Şem.. 
si, Hakkı, SadetUn, Rıfat, Halit, Ziya, Naz. 
mi, Hakkı !aman. 

R \ NAl't, GVVERTE, NAKL1l'E 

ıanayil 

.uıı ... 
ıiki mu&lllml Ali ı,eştncl ınci aııı1 f1• ııı 
Mkerl ııanatkAr HilJlllll be§ )11:Zl1!'1°1> 

MEllTE:Bt ııJtr: 
DJ;NlZ HARP ' rfl rdt rı'• 

ı ıı..na "' J{t.ııı 
Glh:P.rt<fl yarauba;\' 1.!i-· ı:;e,·J<Cl, ... 1ı19' 
Hüsnü, Kerim. Turgud. ~t N't.:tıll'• ı;--50.. 

k Hali , • .,.,."t.f'· 
J<"crldun. DAnl§, Tuta ' tııınsll, v- pol,_,. 
~msl. Neriman. Cevat. r:ıuıubl. 
ıe ... 'Illan, NeJat. ~1111taf•· t 

J ?.fur& · r· 
şemsi, Nusret, Saim 

8 
t.erfl r~ ~et,dı 

'111.klne ,-ar&ubal ıı~ın t. }lıLIOleı _.., 
• • N'lh& ~"~ 
Abdutkadir, Beıılm. 1 ,,.tıdurr-.:.... 

.ı\hrL'et. ,-ıı. fl1"""'" 
CelAI, Sadık, Doğan ?d.zbar. re 
Seyfi, Suphl, Mehmet. 

Suat. Namık ve yuınnU· •" 

Otomobiller! 
Sanayii harbiye yarb&ylığından 

harbiye albaylıfma: 
Naim. 

muayene:!ıeı 
On Jlilnlllk bir 111

0 r 
nı:: an:ıJI harbl~e blnba.,ılrğ-01dan ~:artıaJhfı. dB ha \1eft11 ~tobU&ler~ 

·11erin ve • raı HaMn, :Mehmet Trıau, Tevfik Diken, Hlk. Bu sene, otornobi tuıınasın .,e-
mı-t Ali, Cavit. • k c;ı}Cl tU ıt1ı.ı•r 

Gth·erte blnba,ılığından güverte yarbay. 
lı~ına: 

Hamdi, ffilrcyya, 
='lıı.klM blnbaedığmdıın makine l·arba)Jıtı 

hl\: 

KA.~lf Oıım&n, 

muayenclen ço · baııtrı (J' 

men ancak 900 kadar arau·ttlt· aıı _;,ı 
'l olm i ·ııeı..-

nesini yapmak kabı otoın<>b1 t<lr 
. sok e .. 

k3m belediyeye b'.r • muaYe~Y tedİr' 
• her ne sebepten ıse . "5terJ1leJc ,.1 • 

Ml\klne ;rllı.~ılıfmda.n 
fına: 

• w. • • ed' gw irıı go tı'il11 
makine blnbaıılı. medıgını, gırem 1 yene 

f n mua 
Halbuki diğer tara ta ktadıt· de 

Fehmi. 
!\lııldne tı>kml"nli~inden ma)(lne ) U7.bqılı. 

ğına: 

Bahaeddin, Şerafeddin, Nebi Nccmeddin, 
Asa!, Hüııeyin, Tahir, Mümtaz, AU Doğan, 

ltl'mZI. 
Maklne aa~fmenllflnden makine ~ğrnen. 

llj;'lne: 
:Mehmet Etim, Medeni, Necmeddlıı, Muzaf 

fer Bayrak, Şadı, Muhiddin, Ertuğ"rul Nuri, 
Necmeddln Karaca, Şeref Usta, Edip Ba!iıu:. 
Nihat Yörük, Ad.nan Ensel, 
TABİBLER VE LEV.\ZI.'U SUBA Yl .. .\RI 

Tablb blnbaeılığmdan 3 arbaylıA'm&: 
Me11ut, AgAh. 
Tablb yUab&ııJıj'mdan blnbaşılıfa~ 

İhsM, Nail. 
l..ennm 1"jtmenUflnden ytiz.botılığa: 
Mümtaz, Nuri, Münir, Kemal, Salp, Saba. 

haddin. 

m olma .. ıet 
deti de bugün tama son gu11 .. 11~ 

.. w d' w. • göre. bin 
Ogren ıgımıze 60nta ~ • 

Trakya manevraları .;e . ok ot0w 1• 

• le bır ç 11 g>' 

ge~it resmi dolayısıy • . ıcısJ1lııı1 w!' 
• • w • 1 bır • de r 

billerin oraya gıttıgın ' retın ~,r 
l k aru l .,. 

bozulup orada ka ına • 
13

y1slY e 
1 irnı do d• > dığını ve yaz mevs A ~·rııP" 
1
,rt 

11 · de " 11•' kısım otomobi erın • şe}'• .... 
obilh dı~ 

prlmakta olan otom ·aı:art iJl 
d w unu •. .Jetil' 

iştirak etmekte ol ug J1ludıı , 
. uayene ~ 

kate alan beledıye m relİ 11 • . karar su Jı 
uzatılması için bır . ıasdi1' 

1 
ı • 

suretı ~eıı' lamıştır. Bu karar se" 
• • 'C' cü111ene 

mek üzere Daımı ı:.n 
. . ~~f 

mıştır. _ ... ı3 r ,,. fi 
· -A ·ye t<aru tıı"' 

ı..evazun aııt.t'ğnlt>nllğlndt-n tetmenııte: Yeni şekille §111JU
1 obiıtere• ıı 

K C il ' ' hmet • · lan ototn ,ıııı' enan. em • m.e neye gırmemış o ra•• . 
DE:StZ ,\ SKERl NAMZETLERt e nurrıa tlc'' 

l 1 ~ • -rfl eden caat ederek muayen ·•eriltı' 8 mcı aınrttan 1>E1 ne ınn .. a ..., . "hlet ~ 
ıçın on günlük bır ınu !'~ lıMap menıurlan: 

d. t ed' .. 
:r. ..raca• . t~ 

f da rnu bır 
Bu müddet zar ın ıantar ,,. 

ırru~ o ur• 
muayene numarası a bCYe ııı •ti' 

t cı şu · " çuk ay zarfında a tın . cektır• I" 
e gıre aıı o 

Ömer, Mahir, 
:ı inci ı.mrttan .ı iineU sında terfi eden mu. 

amc-lfl mt-murlan: 
Arit, Muhll11. Sami. 
ffmeı aınıttan 3 inci amıfa tf'rfl f!df'n mu. 

amf'ılıı memur!arı: 

1b11an. ı:lalAhaddin, Burhaneddin .. 
at ederek muayeneY d ilci g 

Kemal, h fta a 
cak bu muayeneler a 

Bahat-ddin. 
!'I inci ~ınct aııkerl muaııırn Necmeddln 4, 

ı:-at edilml§ olan binadan çıktıktan sonra I 
Na.la teknik okulu Yıldızdaki yeni blnıuıına 
yerleşmekteuir. Evvelce MUlklye mektcbı 

buluunan bu binada yıınl mektebİJl yerıeııme. 
ei için esaslı deği§ikllkler yapılacaktır. 5.000 
lira aar!lle yapılacak olan bu değişiklikler 
le eski bina da ycnllenml~ olacnkttr. 

• Balkan esnafı arasından bir birlik yııp. 
mak uzerc ı ı ey!Olden 21 eyi Ole kadar Bel. 
ı;radda bir kongre toplanacaktır. Kongreye 

nıcm'c':<etımlıı; de ı:ıtırak edecokUr. 
• Bcle:11ye eski Unkapanr köprüııUnUn E. 

ytiplc Süllı\co arasında kuruluşunc!an sarfı. 
nazar et.nıiş ve köprüyü satılığa çıkarmak 

kararını verml§Ur. 
• ı.;:aptan ve makini&tlcr cemiyeti umumi 

ko~-:resi yarın öğleden sonra cemiyet nıt:'r. 

ıw-:lıııle yapılarR.ktır. Maamafih bir çok aza. 
n"'l ııftfer,lc l:tulunma'1 doıa~'lslle bu l'k top. 
ı~-ı· ıa ekseriyet ola.mıyacağı zannedilmek. 

tc ·ıır. 
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GUnPıtn dofuşu OUnetla batıtı 

!'1,:?:'i lR,•~ 

\'akit Sabah Öğle İkindi J.kıam Yatsı lmsııl 
3,:17 12,15 ııı.:ı& 18.45 20,23 3,39 

rak yapılacaktrr. 

>'",cıı-u 1 Ş A R 1 D A : c ,ı;re 11"' 
rııdı!ln 1 ıc~ 

• Romanyadan bildi rtııl :ı ..ı.. 
in tll f' 

nının Berlln seyabatııı ••r oııııtl _d' 
cel<"" • UJ11 ti" · ve! olarak tesblt edile triditı ı;I 11er 

• Belçika krallc;eııl A.~c1çlıta.tl111 tfl6 
dönilmU mllnasetıetlle ı-tsdır· pıtı ld ell 
tında Ayinler yapıırııa pe )!sil f rc'ı<' 

~ırı ,.ı~" 
• Belçika maliye n edCJl f8'· ,,: 

etllF;lnc dair deveran olıı' 
tekzip edilmelıtcdlr. ıcı1<111'18~~ıllf· 111t ıcar., .ıııtı' _..ıı 

• Filistindc yeniden ı;ıdil1Y -4'1P'.:ıer• 
J\ rllP ıtl • ..ı.lr 

yedi Muse"1 ve bir t•erdll ıt6t''...- 1'~11' 
• Yabancı mcmıcl<C oıı,re 6 ..ı tıl.I ~ 

bir ıc ııtıo• ırı 
Stutt .. artta büyUk t ..... }< t .,,,.,ıı -"I• 

.. iş ıı p i'" ıırrv· 
dır. SOOO murahba.111ın n ,.oıı 1rııe eli' 

saro ıııctı' ııdt " J:'rC Hariciye nazırı .... 11cı 1.ıtrl " r 
\'il',.. it • ıt.r 

rllfından açılmıştır. _,ı;1t1 , 1erf 
C:f.'W bf 

ki Alman ka'1rnhrının 11 1111 d' 
1 ç.ıl<ll ıı" 

tı•h .. ıldıklarına dil r 11);: ıd'' 
rıı~ "" etmiştir. t'!~ıd .,, 1.ııt• ·ı.anıtt ıd" .. ~ tıı1' 

• Rirle<ik .ı\ nıcrı dll o rıt t 
' 2 ,.aşııı ,.,, ı;(· 

Andrev Mel'on, B • ,dııde rııl< .,ıır~ 
euce~ dol' c'" 

tılr üremi buhranı n rnııyon cı111 111r" 
Bıral<t·~ı servet :100 eebı1rl llitl ,ııı· 

• Yemende ıı.skerlll< rııdc nt~rr. ,..,ıtı~ııcıtJI u lcr tıH· 1ııv ı 
tmam Yahya ııon I! " 1<aıar1tı tıl ııır' 

ı t-ıırs. ..ıı ~t r• 
mlrnam,..de asker ııır iti "ti ...ti' r 

raka ,,tııv f<C. 
retm,.ktedir. nu bil ol!Jll ~ı; 
snnra bedenen ııal:!'laJl'I terbiye 

1
.., c 

,•e ", .. 
erkekler a:ıkerl tallrıı ,ıer 1.ıı. ,.t.•• t ti ( 
dlr. tııo.ır ıı ,,oıııt .,.r4 , 

·eni tıflr '_JS.,. .. 
• Yuı:o11la ,·yada ) ~ r-nıı•· rıJI fi'. 

l<iiy!lilcr nilmR.yt~ıer ' ırrc'I< ,.,. cıırl11 
. :f> .. ,ııı .. , 

rıı ını ıstemi~l,.rdır. . ,.sıı~n ""' 
d }<I ~. 

ı !Ukrııw- t ıılt-yl\ln e •Ilı 
manastırında ba.!ltdıl' 



Nıun bir sporumuz canlanıyor 
Ok sporıar1 klübü 

dün açıldı 

lfııtt Olupor klübünün açılma merasiminde bulunanlar 

~ lçı:Po~umuz olan okçuluğun ih. llyete başlanacaktır. Men~leketimizin 
~ ~· dUn Beyoğlu Halk partisi en son okçular ndan lbrahım, Vakkas, 
~~ıı~:. bir toplantı yapılmıe ve Necmcddin, Kemal, Bahir bu te~ekkü. 
:1llıtıu lubu•• namiyle yeni bir klüp Hin ihyası için çah§acaklardır. 
l~ et11r. 
>4 tlıtrd 
e~ki li~ evveli. Beyoğlu kaza re. 

Oiinya bisiklet şampiyonluğunu 

ltaıvan kazandı ~!ıtuı 1knıet ve sonra "Okspor" 
~ ıııu~~s~~~ önayak olan evkaf u. Kopenhag. 30 (A.A.) - Ordrup Pis-
~111 ~~:ıugu muamelat müdürü tinde motosiklet arkasında yapılan 
~ Ok t :. 400 sene evvel tanzim c. dünya birinciliği bisiklet yarışrnın ilk 

\'~.a 1rnatnamesi hakkında iza. koşusunu İtalyan Serveguini ~etin bir 
lt...~~'lıo 1Vlir, mücadeleye hacet kalmadan kolayca 
-~~., " İdare heyeti için bu~n blr kazanmıştır. 
~0tıı~~11acaktır. Beyoğlu Halke. -A--1-nı--a--n-l_a_r __ 
'~da ve açık yerlerde faa. 

t~oı klObilnUn 

~.~ !~\~!,~.~ 
~ G'azetcntzın !!9_8.937 tarihli 

'11t '~~ y(jzme :ranoıarmdan baltM. 
ij ~' l!erıntn lüzumsuz müdahalele 

~"i .. , 11tın Yarışlara iştirak etmedil<. 
.l~ ~~ll'rdc kaybettik, şampiyonaya 
~«,.'l '>tıııı lindekl yazınızı okuduk. Ha_ 

l ~01ınıyan bu yazıların tashihine 
t,l'ıt llerı !Uzum görmuııerdir. 
~atı 1

1~ lltuı edllditl gibi saat H de 
~~lıt,11 Yı 1~ geçe başlamıştır .. Buna 
'eı .. bozukıugu aebeb olmu~tur .. 
~lı it., ~tde Beykoz kaybetmi~tir. An 
'3'ıııct l'beturıımeye çall§ıldığ'ını an_ 
~ ~ fttraz etmıo \'e Jtlrıuıımız li7.e. 
~. ~'lıelınreı Cedera.syona yazılmış. 
a '11 htıı ~7 ltrı •u SJ>orlnrı ajanının 26 S-
llıı~e ~ndc klUplerc gönderdi~! ta. 
~~ 

0 
Ykozun IUrazmm tamamen 

tıı.:.".'1dtıtunu ve buna beynelmilel 
l'ıı'ttıt ııun karar verdiği anlll§1l. 
~'il t~·nı zamanda yüzUcl1 adedınln 
:ıııııe Çin 3 de~il 6 olduıtu ayni ta. 
"')\ 'ııbıtur. 
lıı llıl\ıı 
~ )•t \'e a.r lintdlye kadar sporda ıra. 
~t ttl'tte lttaP; Clt-lyct dll~ncesile hare. 

r 'rrıı,ur, ve etme7. ör. ~porun 
' dt ııı lll!fa. olduğu gibi t1u kısmın. 
>oıı ~- Utevazıanc C:Alıetık \'e şampl. 
C.Jctır 01dtık; İtirazımız kabul colle. l' . 
ı.ı,llıucuı~ 
·~ıııey l'!ınız her zaman raklplcrlle 
~Yit~ hll2ır<Jrrlar. 

lt1ttt~ Ulıırın ınuhlk iUrazlan mem. 
lıt~ lct "t lı.ı•"nrlmilel fedcra'!yonda 
'l'a~ Zaııntıştır 
t\ı "<~~ • 

'a.rııı. ııa.Yııı cı-p•,,trni:ı:ln ıııynl 11U. 

1\ ~ ne ri'll dileriz. 
IJ' ~ k"7. Sp~r Knr11mn ~3)kıtnı 
~I ~~.~ 1'1\i'W'.' ln Kiik~lrl• 

~t~" "~" S!\h"lsında 

'~~~~~:!, ~:~ı~~!!or 
'"dııt!reıt dtesviycsi tamamiyle ık. 
~~ 'tt \'e lli~l'eltleri de ym lerine ko. 

N 1llt d tni şekle giren saha. 
!:r. efa 1 . 

tıı "~llsınd o arak gayrıfedere 
' ~~lıtl't le ~ turnuva usuliylc ku
~~ l?ıa~lara.~'P. edilmişt:r. 
~l 'ıt l})\ttahha§~ırak edecek alakadar 
~ tıtıı•aııı,rıa k 8 arının nihay.?t 22 _ 9 
~~'t le!'i 8a adar her hafta <:arşam 
... ':'tı 1~1tıtı ~t (8) den (10) a kadar 

~~ ~i l>~Sek~ caddesinde Heki -
~ ~~ mu dakı lokalinde saha ko 
S'-t \fl3ı'i:dacaat etmeleri. Bundan 

•~{'ı..1'1-a a .. ahıı.mızda hususi 
~ tı l>lı,ı arıu e,J,.n bütUn klüp. 
~' "ttıl!ti açık olduğundan dolayı 

""Ura rıın tertibi için her akşam 
caa.ua görU~meleri rica o-

Estonya mllli takımı
nı 4· ı yendiler 

Königsbergde 16,000 seyirci önünde 
yapılan Almanya Estonya milli futbol 
m:ıçınr, Almanya 4 - 1 kazanmıştrr. 

Birinci haftaymdan 0-1 mağlüp çr
kan Alman milli takım,ı ikinci haftaym 
da çok enerjik bir oyun oynamıştır. Es
tonya milli takımının aleyhine 17 Al -
manyanın ise 2 korner kayıdedilmiş ol -
ması da Alman ekibinin ne derece ağır 
bast•ğmı göstermeye kafidiı. 

Maamafih, Estonyalılar da var kuv
vetlerini sarfederek, Almanların kolay-
ca galibiyeti temin etmelerine mani ol
mak için ellerinden geleni yapmışlardır. 
Ancak Almanların çok bariz olan tek -
nik üstünlükleri ka:-şrsında daha fazla 
muvaffak olamamışlardır. 

Amerika 
Japonya 

Atletizm 
müsabakası 

Tokyo, ;30 (A. A.) - Birleşik Amc. 
rika _Japonya atletleri arasında yapı. 
lan müsabakaların neticeleri ~unlar -
dır: 

YÜKSEn ATLAMA 
1 - Albriton (Amerika) 1.98 meL 

re. 2 - Tanaka (Japonya l 1,95 m. 3 
- Kajima (Japonya) 1.95. 

200 METRE SÜRAT KOŞUSU 
1 - Wcicrhauser (Amerika) 22 sa. 

niye. 2 - Young (Amerika) 22,3 sa. 
n:yedz, 3 - Taniguchi (Japon) 22,4 
saniyede. 

GÜLLE ATMA 
1 - n"ynolds (Amerika) 14,51 m . 

2 - Yokata (Japon) 13,01 m. 
110 METRO MANİALI KOŞU 

1 - Tolmich (Amerika) 14.8 sanı. 
yede. 2 - Murakcmi (Japon) 15 sanL 
yede. 

ÜÇ ADIU 
1-Togami (Japon(. 14,80 m. 2-

Tanaka (Japon) 14.53 m. 
ÇEKİÇ ATMA 

Dün gece Amerihada yapılan dünya şampiyonluğu macınaa 

Joe Luis Tomi Far'ı 
nasıl yendi? 

Bütün dünyayı heyecan 
. .. ,. 
ıçınae 

bırakan bu nıüsabakanın bütün 
tafsilatını veriyor uz 

Zencinin galibiyetini 
ıslık ve yuhalarla halk 
karşıladı 

Riı müddet evvel Jimmy Braddock'dan dünya ~ampi. 
yonlu~Lnl: alan zenci Joe Louis ile Max ~chn:ı:eling ara.. 
smda bu unvan meselesi üzerinde bir haylı munakaşalar 
yapıldığı ve bu hakkın daha ziyade Almana ait olduğu 
hakkında iddialar yürütüldüğü malumdur. 

Bu işin halli zencinirı lngiitere şampıyonu Tomnıy }l"':ııT 
ile karşılaştıktan sonraya tehir edilmişti. Bu bakımdan 
bu maça bütün dünyaca fevkalade bir ehemmiyet aUe. 
dili ~ordu. ' 

Müsabaka geçen hafta Nevyorkta havaların iyi giL 
memesi üzerine tehir edilmişti. Bunun üzerine karşılaşma 
dün gtce yani 30 Ağustosta Amerika saatiyle tamam saat 
onda. yapıldı. 

Müsabakayı başından ::ıonuna kadar radyo başında 
takip eden arkadaşımız Kerim Kanok duyduklarını a.~ğı. 
da yazmaktadır: 

• • • 
Müsabaka mahalli olarak bermutad Yanki stadyomu 

intihap edilmişti. Kesif bir seyirci kütlesi her tarafı dol. 
durmuştu. • 

Ringe evvela başta zenci Jak Conson olduğu halde bü. 
tün eski ve meşhur sampiyonlar çıkarak birer birer halka 
takdim edildiler. Bunu müteakip büyük maç me§hur ha.. 
kemlerden Arthur Donowan'in idaresinde başladı. Her iki 
müsabık da fevkalade sakin ve tabii idiler. 

BİRİNCİ RAVND 
Gong ~alar çalmaz flk hücumu Loui.9 yaptı. Daha Hk 

saniyelerden itibaren bir piston gibi işliyen korkunç sol. 
tarı İngilizin yüzünü buluyordu. İki dakikada bunlardan 
biri Tommy'nin sağ gözünü adamakıllı ezdi. Ve kan ak. 
mıya başladı. Birinci ravnd bittiği zaman vaziyet bu şe. 
kil deydi. 

İKİNct RA VND 
Bu ravndda da Louhı hasmına mütemadiyen solları ile 

hücum ediyor. Fakat lngiliz de buna sağlı sollu hüçurnlar. 
dan geri kalmıyor. Gözü yine kanıyor. lngilizin buna 
ehemmiyet verdiği yok. · 

üÇüNCO RA VND 
Herkeain bu ravndda, zencinin mutlaka beyaz hasmının 

işini bitireceği kanaati var. Fakat Farr mükemmel hü
cumlarla cevab vererek bu ravndı da bitiriyor. • 

DÖRDÜNCü RA VND 
Farr bir sol direkt ile Louis'in sağ gözünü tahrbi edi. 

yor. Louis'in yüzünden daha koyu bir renk Bızıyor. Her 
iki tarafın eldivenleri kandan lekelerle kaplı ... 

BEŞİNct RA VNP 
Gongla beraber her iki taraf da biribirine giri§iyorlar. 

Hakem ayırıyor. Bu esnada bir sağla Farr'ın sol gözü de 
zedeleniyor. Buna rağmen İngiliz cesurane dö~ünü asla 
terketmiyor. Her taraftan takdir alkışları yükseliyor ... 

ALTINCI RA VND 
Louis artık vaziyete hakim bir döğüş tutturuyor ... Fa. 

kat Tommy gözlerinin kanla dolu olmasına rağmen o 
kadar mükemmel hücumlar yapıyor ki. bu ı.enciyi şa
~ırtıyor ... Hasmını mutlaka iplere dayıyarak o meşhur 
sağını vurmak için beyhude uğraşıyor ••. 

YEDİNCİ RA VND 
Louis asabi bir halde arka arkaya solları gözdeki yara 

üzerbe yapıştırıyor ... Fakat İngiliz bUtUn bunlara dayanı. 
yor ve elan hücumlarını bırakmıyor. 

Her taraftan "Go on,, Tommy sesleri yükseliyor. Gong 
~alıyor. Yedinci ravnd tamamdır. 

SEKİZ VE DOKUZUNCU RA VNDLAR 
Sekizinci ve dokuzuncu ravndlarla kurakurlar ve seri 

krogeler teati ediliyor. Ve her şeye rağmen koca Tommy 
cok mükemmel bir döğüş çıkarıyor. Spiker bile nasıl bir 
t akdır kelimesini kullanacağını bilmediğini ilave ediyor ... 
Ve şimdiye kadar ı.encinin karşısına bu ayar bir boksör 
çıkmadığını ~öylüyor. 

ON, ON BİR. ON tK.t, ON ÜÇ VE 
ON OÖRDÜNCü RA VNDLAR 

.15U ravndlarda lngiliz yılmadan kara pantere mukabele. 

1 

Dün L1tize sayı hesabiyle yenilen lngiliz boksör Tomi Fa.r 
Joe Lıti.s 

lcr yapıyor. Sağ sağ, sağ; sol, sol sol tarzında çalışıyorlar. 
Seri ve baş döndürücü bir maç yapılıyor. Seyirciler hay .. 
ret ve takdir içindedirler. 

Bu anda zencinin sayı hesabiyle galib vaziyette olma. 
sına rağmen Tommy'nin gösterdiği yüksek oyunun boks 
tarihinde ender görüldüğü söyleniyor. Toınmy'nin iki gözü 
de nim kapalı Ye taze yaradan mütemadiyen kan fışkır. 
masına rağmen o kadar mükemmel döğüşüyor ki... 

SONRAVND 
Gongla beraber Tommy zenciye hücum ediyor ve yum. 

rukları miikemmelen hedef buluyor. Zenci geriliyor. Arka. 
sından Tommy hücum ediyor. Fakat Louis süratle kendini 
tophyara.k mukabeleye geçiyor. Seri, şimşek gibi yumruk. 
Jann sesi işitiliyor. Halkın galeyanından mütevellit kük. 
remeleri bu seslere karışıyor ve maç bu suretle bitiyor: ... 

MAÇTAN SONRA 
Gong çalar ç~lmaz mütmiş bir alkış tufanı etrafı sa. 

rıyor, on resmi polis hemen ringi işgal ediyorlar. Boksör. 
Jere bir tecavüz yapılmaması için azami tertibat alm .. 
mıştrr. Biraz sonra hakemin karan ilan ediliyor. Dünya 
tampiyonu Joe Louis hükmen galib sayılmıştı. Halk, 
müthiş ıslıklarla, yuhalarla bu karara itiraz ediyor ..• 

Bu sesler uzun müddet devam ediyor. Herkes 7.enciden 
nefre~ ettiğ'ni ve beyazın büyük mukavemetini takdir ey. 
Icdiğini bu suretle göstermi§ oluyor ... 

LOUİS OP ARI..ÖRDE SÖYLOYOR 

Islık ve yuha sesleri biraz dindiği zaman zenci boksör 
radyonun başına geldi ve şunları söyledi: 

- Bu akşam iyi ve çetin bir döğüş yaptım. Hasmım 
ümidimin çok fevkinde çıktı. Kendisini nakavt edemedim. 
Şimdiye kadar tesadüf ettiğim en zorlu hasım budur. 

TOMMY FARR DA SÖYLÜYOR 
Louis'in sözleri bitince Tommy Farr da radyoda şöyle 

konuştu: 

Amerikada hakkımda gösterilmiş olan hüsnükabul<? 
minnettarım. Çok müşkül şartlar a!tında döğüştüm. Gc7-
:erimden sakatlanmamış olsaydım, netice daha iyi olahi. 
lirdi. Çok yumruk yedim, fakat çok yumruk da attlm. 
Bunların en zorlusu hangisi olduğunu takdir etmek mü1-
küldür. Bir daha döğüşmek üzere Amerikaya geleceğim . 

Radyo k;pandığı zaman lstanbulda saat tamam 5.30 idi. 

---------------2 - Tokonaga (Japon) 43. GOreşçl Omer evlendi Maç esnasında tribünlere 
dll~en bir yıldırım 

5000 METRE MUKAVEMET 

1 - Murako (Japon) 15 da. 11,4 
saniyede. 2 - Tanak& (Japon) 15 da. 
20,8 88.niyede. 

4X400 METRE KOŞU 

1 - Amt'!rika ekipi 3 da. 17,8 Mni-

Kıymetli güreşçilerimizden Ömer 

Özcan, emekli albaylardan Denizyol
ları havuzlar makine şefi Ahmet Ali. 

nin kızı bayan Şefika ile evlenmiştir. 

Değerli sporcumuzla eşine uzun bir 3a 

adet dileriz. 

Bir çok seylrcllerl 
yaraladı 

Vı;:.rşova, 31 (A.A) - Dün burada 
bir futbol maçı oynanırken, seyircilerin 
b~lunduğu tribüne yıldırım dü§mÜJ ve 
7 si ağır olmak üzere bir çok kimseler 
aralanmı tır. Ölen oktur -



\. 

Ya:r.an: hoğonıan Teb.llryan - Çe,·lren: s.ş. -21-

Bana verilecek emirleri, mahiyeti 
1 

ne olursa 
ölülerim olsun, derhal yerine getireceğime 

üzerine yemin ettim 
Bu kısa mektubu arka arkaya üç, 

dört defa okudum. Nihayet hocam gel· 
di. Dört gündenbcri zorlukla zaptetti •• 
ğim sinirlerim boşanmıştı, ağlıyarak 
kucağına atıldım. 

Hocam beni teskine çalıştı ve bahsi 

değiştirerek: 
- Ne kadar büyümüş, ne kadar de· 

gişmişsin? .. Seni dı~arıda görse~im, 
imkanı yok tanıyamazdım .. Ne zaman· 

danberi buradasın?. 
- Uç gün oluyor .. 
- Onu biliyorum Tiflise ne zaman 

ve nereden geldin? 
Maceramı kısaca anlattım. Hocam 

büyiik bir dikkatle dinledikten sonra : 
_ Hiç merak etme, dedi. Ben sen~ 

bugün buradan kurtaracağım. Mldernkı 
kimsen ide yok, :\>undan sonra benden 
ayrılmazsın .. D:.inyanın neresine gider· 
sen git, kimsen olmadıktan sonra elin· 

den tutan bulamazsın. 
Dersimli hakikaten sözünü tuttu ve 

iki saat sonra beni hapisaneden kurtar· 
dı ve aoğru kendi evine götürdü. Ara· 
dan bir'kaç gün geçti. Bir akşam beni 
karşısına aldı ve 'seninle bazı ciddi me· 
seleler görüşeceğim,, mukaddcmcsiyle 

söze başla!dı: 

- Seni nasıl kurtardığımı tabii me· 
rak ediyorsun? Bunun teferrüatını bil· 
aharc öğreneceksin. Şim<iilik şu kada· 
nnı söyliyeyim, burada benim büyük nü 
fuzum vardır. Umumi vali, bir sözümü 
iki yapmaz. Frrka teşkilatlarımızda da 
benim muvafakatim olmadıkça yaprak 
kımıldamaz. Bu vaziyette bulunan bir 
adamın kolaylıkla seni kurtarabilmesi· 
ni gayri tabii görmezsin sanırım. Ba· 
ından geçen fetaketi üç gün sonra öğ 

rendim. Daha !doğrusu bir gencin 
''milli büro .. ya giderek müdürü taban 
ca ile tehd:t ettiğini daha ilk gün işit 
miştim. faklt isim zikredil~diği için 
senin bu işle alakadar olduğunu bilmi 
yordum. Ancak ıüçüncü günil resmi 
raporları okurken, ismini gördüm ve 
"Sogomon böyle bir şey yapmaz., di· 
yerek (Milli büro) müdürünü çağır • 
dım. Biraz sıkıştırınca hakikati itiraf 
etti. Derhal müdürü de muhasebeciyi 
de azlettim. Vald.i ıasıl kabahat Ar -
şak Çamalyan da ise de, müdür He 
muhasebeC'inin :her hangi bir şahsın 
elinde alet olmamaları lazrm gelirdi. 
Ne ise i in lbu cephesi ıayrıca tetkik e
dilmektedir. Bence aısıl mühim olan 
senin bir an evvel kurtulman ve na • 
musunun temizlenmesi idi. 

4800 lira gibi büyük bir mcblağl a· 
lclade bir makbuz mukabilinde her -
hangi bir şahsa vermekle hata ctmiı -
sin. Resmen orldu hes:ıp memurluğuna 
teslim etmelyidin. Makbuzu kaybetti -
ğin takdirde bile kayıtlara bakmak ka· 
bil olurdu. Halbuki Arşak Çamalyıan 

5ana şahsi bir makbuz vermiştir. Sen 
de o makbuzu nilli büroya teslim et· 
mi sin. 

Halbuki sen daha yolda iken Çamat
yan Milli büroya mektup yazarak 4800 

lirayı sana iade ettigini ve senden bu-
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na dair bir de imza aldığını bildirmiş ve 
hiç bir ş~kilde para ödememelerini em· 
retmiştir. işte bundan dolayıdır ki, mu
hasebeci makbuzunu almış ve mesele -
den Çamalyanı haberdar ederek ondan 
alacağı talimata intizaren seni oyala • 
mıştır. 

Hadiseyi bütün tafsilatiyle öğrendi· 
ğimi görüyorsun. Bu şerait altında 4800 
lirayı ele geçirmek pek kolay olmıya • 
caktır. Paranı tamamen tahsil etmek 
iç.in elimden geleni yapacağım. Fakat 
neticede mesele bir tediye kabiliyeti me 
sclesr:lir. Çamalyanın elinde para var· 
sa derhal alınz. Şayet harcamışsa. o 
zaman derhal yapılacak bir iş yok • 

tur. 

- Ben de bu parayı o herife yedir -
m·yeceğim .. 

- Biraz evvel söylcdi{im gibi, sen 
artık bu işlerle uğraşmıyacak, mesele· 
yi bana terkcdeceksin. Yalnız başına bıı 
adamla başa çıkamıycağını tecrJbenle 
gördün. Bu itibrla sen soğukkanlı ol, 
ve benim sözümden çıkma, herşey yolu· 
na girer .. Ben sıma en kısa müddet zar· 
fında 4800 lira temin edeceğim. 

- Çamalr.andan mı?. 
- Nereden olursa olsun. 
- Fakat mesele ldeğişir. Belki siz ba· 

na bir .anda bu parayı kazanacak b:r iş 
gösterirsiniz, fakat ben bunu istemiyo· 
rum. Ben zavallı babamın kazandığı 

paraların başkasının kursağında kalma· 
ııma göz yummam. Bir milyon lira da ka 
zansam yine bu 4800 lirayı elde etmcğc 
çalışacağım. Bunun için icabında ölümü 
bile göze alırım. 

- O halde biraz evvel bana verdiği
niz vekaleti size iade dderim, siz de iste 
diğiniz gibi hareket edersiniz. Ve bir 
daha bu bahsi görüşmeyiz. Bunun hari 
ciride esk'si gibi dost kalırız . 
Heyecanımdan fazla ileri gittiğimi ve 

hocamı gücendirdiğimi anlamıştım. 

Af diledim ve ded:m ki: 

- Hakkımı benden daha iyi müdafaa 
edeceğinizden emin olduğum için bir 
daha bu meseleyi ağzıma tile almıya
cak. hallini tamamen size bırakacağım. 

ı Bu teminattan fevkalade memnun o
lan hocam elimi sıkarak dedi ki: 

- Şimdi seninle garip bir pazarlığa 

girişeceğim .. 4800 liranı sana iade et • 
tircceğim. fakat bir şartım vardır. 

- Söyleyin, dinliyorum. 

- Sana vereceğim vazifeleri bilate· 
red~iit ve sebebini sormadan ifa ede· 

ccksin.. Vazife esnasında arkadaşlık 
yoktur. Sana verilecek emir, mahiyeti 

ne olursa olsun derhal yerine getirile • 

cektir. Bunu yapabileceğini zannediyor 

musun?. 
- Mahiyetleri ne olursa olsun bütün 

em:rlerinizi harfiyen yerine getirmeyi 
• taahhüt ederim . 

- ölülerinizin üzerine yemin eder 
... ' mısınız .. 

- Yemin ederim .. 
- O halde 4800 liranı bende bil ... 

Bunu istediğin zaman sana teslim ede· 
bilirim. İstersen şimdi vereyim?. 

- Hayatımr, namusumu kurtaran a· 
dama sonsuz emniyetim vardır. Cam • 

mı size teslim ettikten sonra. paranın 

ne ehrmmiyeti var, siz de kalsın .. 

Bu muhavereden iki gün SC\nra ho · 
cam b~ni çağırdı. ve ciddi bir eda ile: 

- Sogomon.; senden b:iyük bir hiz· 
met bekt=yorum, dedi. Ben buraya gel· 

mezden evvel !randa bulundun. Iranın 

yollarını bilirsin. Bir iş için Tahrana 
gidip gelebilir misin?. 

- Giderim .. 

- Fakat bu seyahatten kimsenin 
hal>eri olmıyacak ve mümkün olduğu 
kaldar ı;ür'atle gidip geleceksin. 

- Merak etmeyin. 

- Sana bir mektup vereceğim, onu 
adresine götürctek, cevabını alıp gele· 

ceksin. Yarın sabah hareket edebilir 
misin'. 

- Zderlm ... 

- O halde sen hazırl:ın, ben de 

mektu:,u har.rrlayım. SaiJahleyin erken 
den yola çıkarsın .. 

( A rka,~ı rnr.) 

Sii1cymaııiyc Canıii 

lhtigaı lamahtan 

-A 31 'ACUSTOS ~ 

hoı han hadınlaıa ;thı:f. 
. 

K @} (Çj) D ifil 
40 y~~nw;ıd~ 
Hayatının en gü2:el 

devresin'i yaşar 1.da" 
Vaızarr;ı : K/eı şeı.i~ ua1ti "' 

vagncr 
h.,ar Şeridan, muharrlr, hclketr~. gaze. kat kırk yaşın aşkı . . p.I• 

tecl, seyyahtır. Bu zeki ve müntvvcr ki\. muhte~cm musikisidır. vel biiy\l\c k• 
dın bütün §arki, Afrika çöllerini. Rusy-ı .. ddet ev . tnC 
steplerini dolllimı§. lnglllz EnlP.lllcenJ Bundan bir mu . 'den bır yat11' 

h ı man fı'lozofu Kayserhngba'·ı·ki it• brı" Servblnde çalışmı§tır. 1920 de, ltu~ 1 t • . ·n "' . te "' 
Ilı.il cmıı.:ıında, Lenin ve Troçklnln hU t. tup aldım "Kadın ıçı . 'n befl1 b''"' 

d . ~ ·ın ıçı .• \ttl.I .. 
lerlnl yapmışur. 1922 de ttatyadıt Muso. ba~ladı1Yı yaşa er ıgı brt"k rne 

k ıt -ı °' · te tipinin heykelini yapmağa uğraıl'r en · ed yordu Kayserlıng ... ,drııkı 
ralannda lhUl&t çıkmış, ve bu ytlzden I d ğ nı 

da şövle ldiyor u: da bcrıli 1 dd''' 
işi yarıda btrakmU!lır. k şın \(a 

Kocası 1915 de Fransız ccphPıoınde öt. "Kadın kır ~a der ve ınu le bir ııJ\ 
mUcıtU. O"'lu Rişar romancıdır. l\ız.ı I<ont iht'ras,annı tatmın e f parla of 

" "' . . ı fi\ozo . ... rııu 5 
dö Rav\lle evlidir ve Kongodadır. tını yerme getır r... ıdugu 

Ben. katcttiif m yolu görüyorum .. O 
katetti<Yi yolu görüyor·· 40 yaşında olan 

b •••• 

biz. hep"miz katett:ğimiz yolu goruyo· 
ruz. Eskiden otuz yaşında b:r kadın. 
fena bir yap ermiş telakki edilirdi. :a
kat o devir j!cıçmiştir ve ş:mdi uzun mud 

w · · bahtiyar 0 

vaşadıgım ıçın f ıcıY't· 
lüyorrlu. n rııu"af 3 tcı>'et• 

Kırk yaş•nda kadını ınu"aff 8 l<'' 
ar lak rıd' 

!eri. hayatının en P \<tarı altt yal· 
\eridir. Gençliğin aya k yaşıodJ 

F kat kır 
miyet vardır. a ııd' 

nız keyfiyet sayılır. ki. etli ya~gill 
det gene kalınıyor. 

Bugünkü kadın kırk 

serpilir .. 

Bir kadın tanının \clşıklı. ' i11' 
.va,ında serilip w h ld vet ya . ):toca5 

" oldugu a e, ga. . .. urıcU gcl\Ç 

Fransa. krrk yaşıma kadının cenne· 
tidir. o. orada layık olduğu veçhile tak· 

dir edil:r. 
ingilterede gençlik hükmeder. Maa

mafih, bizde bile, yirmi yaştaki güzelle· 
ri gölgede bırakan kırk yaşında kadınlar 
göı•:ilür. 

Her şey vücudun hatlarına. umu"?i 
görünüşe ve nihayet. "Sex appeal,. dem 
len tarif edilmez şeye bağlrıCtrr. 

Genç kızlara. kırk yaşında bulunma· 
nın çok zevkli olduğunu söylersem. ba
na belki inanmazlar: gülümsiyerek he· 
nimle alay edebil"rler. Bir gün gelecek 
ki onlar da benim gibi: "kırk yaşında 
olmak ne zevkli şey!,. diyeceklerdir. 

Maziye doğru b:r nazar atfederlerse 
tecrübelerin, nihayet ufku görebilmcğe 
imkan verecek şekilde çıkılmı§ bir mer
diven teşkil ettiği farkedilir. O zaman, 
eski saflık hatırlanarak, hüzünle tebes-

süm edilir! 
Genç yaşlar:la her şey ne kadar bil· 

yük bir taassupla, fakat hakikatte ne 
kadar saçma bir mantıkla takip ed'lirdi 1 

Gençliğin, kendine mahsus bir kud· 
reti vardır ki, mÜ§rİk bir kudret olarak 
tavsif edilebilir. Fakat kırk yaşın tec
rübe ve temyiz kudreti va:. Kendimizi 

kuvvetli ve olgun yapan ne acı dersler· 
den ibret a1drk ! Artık bizim için, hiç bir 
muamma, hiç bir esrar. hiç bir anlaşıl· 

mamazhk ve teferruat mevcut değldir 1 

Kırk yaşından evvel, kadın birçok 
defalar yaralanmıştır; yalnız ıstırabın. 

sec:ye ve mizacı teşkil ettifi ise malum

dur. 
Anlamak, müsamahakar olmak de· 

mektir. Halbuki genelik müsamahakar 
değildir: kederi bundan doğar, müsama 
bakar olan bir kadın, erkeğin hakiki ar

kadaşıdır. 

yüksek mevkie sahıp uç enÇ ilcC:fl•. eıcr 
· · v ondan. g tted•>' evlenmıştır. e v 0gin tll' 

1 dı"t ze d ıııfl• kocalarından a ma to •"Bir ıca 1 -ıııı·· 
almaktacı:-. Gülerek. "bi vl'§ad'' t.•' 

. d:liği gı • llcİ cak eW yasında ıst . c-rle 111~· 
. · ondan ıc:ıı bana temın ct:lıyor. ..1 b]r yo 

"şkU 
yat. diyor, ağır ve ınu "'• 

}c beŞ I • 
tur. . ]<ır t.did1• 

sorııı · tc" Kıı k ya~. yazın }<ışın 1101· 
ise kışın başlangıcıdır. baııarırı vt· 
hiiı:ün vericidir. fakat :on 0 kıtd•' 

·ını -luğu - Hasat mevsı ,ıı· 

1 k. ı aşıcırı ..:ııi 
ı ı ... bir •el'' 

Genç kadınlar •.. ~~ı:~dirde cl~;t ~ıl 
cak beş sene t•:irdugu 

1 
r faıc ,.,.ı• 

. "yler c . seır 
ispat edebileceğim so d r rnUfl8 

müddetten evvel. ne ka a Mil 
1 1 • f!'I' 

lcr bozulur ve kırı ır · . b'r rıe"1 ,,~· 
Gençlerin evlenrne~ı dii,111'~ anı 

rnaıııada bil• 
alı yarıştır ve her da jse ,ac· 
tikesi vardır. Kırk yaşı~ aadet ,•J 

'k bır s ko~11dur ve on senclı •f 
der. dı'ği erıccğ! et' 

"Sev r(ll' ~ Bir genç kadın. .. e "'gi te ~, 
Se olt1l ı.eıı , 

kını itiraf etmekten ' genÇ" uıı' 
·-· . .. I"' du J{adırı . cıın3r 
tıgmı .. soy uyor · disinı :. 

k v• ken rur olur ve er egın . 
111

cd". 
sını ister 1. . e erkefi f'r' 

Kırk yaşında kadın 15 'gurıı~rı,,.,ıı 
Aşkta• ırıot • 

nun etmeğe calışır.. . aşkın ,J·oi bl 
olmaclığıru öğrenrnıştır. I< jstcıN: ·ıitt' 

- . t etrrıe ,, \'e a 
oldugunu ve hızme d karlı" 
lir. Evet, hakik aşk fe a dır ,. 
naplıktan yo~rutmuştur. şırıdıı ~~ 111ıf• 

Genç kadınla kırlc >'}1 birirıc° 51 dıoı11' 
. d r tcı. • l<• 

rasındakı fark ışu u :yen bır •ttif 
ikincisi ise verir. scvııı si de ,,arı \.cı;r. 

. • . etıııe 1 §'' ·r derın b·r aşk ılharTl uı:e . etti 
Sev' lmek ne kadar g prestıŞ 5,~1· 

Bilhassa başka kadırıların çıJı;ınca b,&cl"' 
· · k fırıı:Jan ıcaf ı• len bır erke tara 1 ~,nı b•f' 
k - k kanlı '" ın" fi r rne ve o. sogu 1 ~1nı i11' 

ken kendi soğuk kanlı.' l3\J tıli'' •ıtd' 
tur· 0~Jcı1 etmek ne kadar hoŞ n g ... 

11 
ıe' 

Kadrn kırk yaŞma yaklaştıkça 
relflcc'!~i ~ey de fazlalaşır. 

zaferdir: Genç kadınlal<rı gcnçJct' ctıst1 ' 
ve- k ırıa , b'r , ıı· 

kıskanclıklarını o u ·ı<1erİ 1 
11 rıtf1 

Kırl: yaşınd1 bir kadın hakiki ve 
mükemmel h:r ı;adakat ırösterir. Bu sa· 
dakat ve hağhlık. mazideki tecrübesinin 

en y•ikeek mahsulüdür. Bu sadakat csok 
büyiiktür, çünkü kadın. ist'kbalin kcn
r1i3ine. maziden daha az neşe vaadetti

ğini biliyor. 

K•rk yaşında kaıdının, genç kızlar 
önünde h;ç b'r madunluğu yoktur. Bil
akis, onun vaziyeti, tıpkı muallimin ta
lebelerine karşı olduğu g~bi, mafcvktir. 
Kırk yas•nda b:r kadının aşkı. h;ssi ha
yatının bir tetcvvücüdür, b~ akli ve ayw 
ni ?amanda cismani bir aşktır. 

Kırk ya!!ında kadım mustarip eden 
;ey şuclıı r: Yeııi a<:k tecrüb:si. son tec
riihe olabilir. Harbi umumi esnasında 

kadınlar ne çılgın b:r şekilıde seviyorlar 

kıütlük yac;ı telakki ett~ erkek .Jt r bV°' 
• · bır "a onların ar71ı ettikten ek kil 

. . ~ . · • h:o;sett1l 1,ıı dan sevı1 d·gnın · zı " racı 

yük bir r.cvk olur ınu? sonra~;i,ısLlı· 
Bu zirveye eri~tiltterı.,. terecr . ııcf 

. • 111.. ki 
inmege davet edılserrı· yaşırıd\,,t ~ 
reddeder·m. Bunu 1<ır~ e eırıi0' ,.eııı' 

ğın • r kadının rla reddcdcce 1.<1ntad3 tird•l' ' 
b'r Jo ... ~ ,,e ttl" 

, Gecen akşam 1 ·ni " da 0 
· tel er• s• d· 

yerken. akşam gaze daki ına rı ıı1ıı 
Hava ı:ıkıntıhy:lı. Yan ve ııı" 501'' 

r;ın bir c · ft gazetesini açftırıa 113lıt.ı1.:ıJr'~ 
1 

. ~ra ı 1 c " ı' det bir kadının fotOıo eket e fi g' 
b' par ede 

ra. ka~ın kıskanç ır ı;rterfl . ., 
aldı ,.e bir tek keliırıc. 5

• \'ııkt'· ·rıi· Ô" 
. .. Jerırıı ' .. ıcrı ,,. 

teclekı kadının f!OZ goı 11 1' 
k dınıJ1 ~ııoıı 

Kırk yaşında a orlll& 

b .. "k ·-parat 
yanın en uvu :...• .

1 lını teshir eden gözleri ... 

dı! O zaman emniyetsizlik hissi ve sev. ::;•;;;;;;;G;;ö;z;;iif1 .... e~1'lr1'.' ~,,dl 
gili insanı kaybetmek korkusu. aşkı da· 1, ff 

ha derin daha büyük yapıyordu. 1 D r. Mu I al il a ~'ıı:.'fll;,01,::c 
Kırk yaşındaki kadro :~in de vaziyet 1 g.l<Sl t. tl 

aynıdır; sevgili o yaşta bir kadın için 1 Muayenehanesini ·~Fıi ,,ı\~ 
hayatında en far.la sevdiği insan oluyor. , Taılabaşı ~d'. U 'fel: 4l "ltJefl 
Kadın onu kaybetmek tehlikes.:nin ne · nakletmı~ .. : Og ~/ 
kaıdar büyük olduğunu bildiği iç.in ona l I'.) d da )lergılfl"" ~IJ 
b.. .. d" • 1 b -1 azar an maa altı, utun mevcu ıyetıy e ac anıyor. 'kidetı 

G l·-· k b' h f"f k d f • • .;!o;;n~r~a;.;!a;aiilt•ı-~---enç ıgın a~ ı ır a ı şar ı ır, a- • 
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~-----~~--------------------------~----~-----i;;;. e cc:na ı z ~ir tetkikten sonra, bir ba§ 
So etıyle doğruluğunu tasdik etti. 

tlta Yine hakim tavrıyla.: 
ha - Diğer kağıda. da; dük Dangolemi 

1~ Psetnıek ve Ba.stil'e göndermek için 
~ırn ı . l\ o. an şeylerı yazınız.!. 

lıkt onçıninin elindeki kalem şaşkın • 
"at an Yere düşmü§til, Acaib acaib Fa. 

aya baktı ve: 

~~~Bunlardan hiçbir §eY anlamama. 
8.§ladım. • dedi ,,. 

Fau8ta gülerek: 

sıı.:: Se_nitn a.nlamam kA.fi değil mi. 
kt~ Yazınız Konçini. .• Yazınız ve bu 

' ~-drn tarihlerini boş bırakınız. 
ııı onçtnı bu emri de diğeri gibi ta. 
F'a:cn ifa etti, doldurduğu kağıdı 
l\;ınratay~ .. u7:8.ttı, o da. iyice okuduktan 

gogaUne yerleş lirdi: 

ı:a~ Ben zaten işin sonunda anlaşa.. 
dU~~ biliyordum. Yalnız sizi üz.. 
'it Be ıçfn müteessirim. Fakat buna 
~on ~b oldunuz. .. Şunu da biliniz. ki, 
ııın çını, ben sizin düşmanınız deği. 
~ Bunu size hiç bilmediğiniz bir 
difi aıtda ispat ettim. Çoktanberi bil. 
Ya.)[~ 11ırrınızı sakladım. Dostluğumu 
tleee ~a başka bir suretle de ispat e. 
ha. t~ını. Fausta zannettiğiniz.den da. 
cliy •Yade size dosttur. Sırrınızı şim. 
t., : kadar söylemedim. Bundan son. 
•hıt: l!IÖylemiyeceğime emin olabilir. 

gı~0~?~lnin ktzgmlığını anlamamış 
h.degotünen Fausta gitt:kçe daha zi-

-
11a.tnlnıiyet göstererek dedi ki: 

9ı aa!r~o~y~ söyleyiniz., bana k.ar. 
ttı ~ nııyetını muhafaza etsin. Şım. 
1'a~tıçini beni arabama kadar götü. 

ll'a~inl nıUthiş hiddetine rağmen 
nın bu arzusunu da ifa etmek 

mecburiyetindeydi. Maamafih keneli • 
sini yavag yava§ toplamıya da ba§la.. 
mışlı. 

Mağlübiycti kabulden başka bir şey 
yapamadığı için Faustaya k~ı çok 
nazik hareket etti. 

lkisi de biribirlcrinden hiı!lerini 
saklıyarak güzel numaralar yapıyor • 
lardı. O kadar ki, Dalbaran ve adam.. 
lariyle Konçininin asilzadelerinin be .. 
raber bulunduğu avluya geldikleri za. 
man iki dU§mancİan .ziya.de çok sami. 
mi iki dost gibiydiler. 

xxm 
PARDAYAN TA.KİP EDİYOR 

Stokko kendini kurtarmak ç-aresf. 
ni bulamayınca şövalye dö Pardayanı 
Konçininin iı oduına. iÖtürmüştü. 
Başvekilin, Fa.ustanın isteğiyle çalış. 
ma odasının etrafında kimseyi bulun .. 
durmaması Stokkonun işini kolaylaş. 
tmnıştı. Böylece Pardayan hiç kim. 
seye gözükmeden Fa.usta ile Konçini 
arasındaki konuşmayı hiçbir kelime 
kaçırmadan duymuştu. Konuşma so. 
nunda Pardayan da olduğu yerden 
çıktı ve Stok koya: 

- Bana çok kıymetli bir himıette 
bulundun, seni kendin de takdir ede. 
ceğin bir surette müki.fatlandıraca • 

. ğıma söz veriyorum. Senin hakkında 
bildiklerimi hiç kimseye de söylemiye 
ceğim. Anladın mı? Sözümde durdu
ğumu bilirsin. Bu günden sonra seni 
unutacağım. Artık Stokko isminde 
kimseyi tanımıyorum. Bundan sonra 
rahat rahat uyuyabilirsin, seni rahat. 
sız edecek değilim. 

Pardayan bu sözleri söyledikten son 
ra Fa.ustanın araba.sının arkasına ta.. 
kıldı. Kendi kendine: 

- Bu Stokko ahmağın biri. Erendi. 
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PAR f~ \NIN KIZI 101 

Faueta gülümsedi; l{onçininin rr . ..ı . 
da.faası pek zayıflı. Zeki kadın dcdı 
ki : 

- Hiç kimsenin şüphe etmiyeceğin. 
den eminim. Faka zavallı Konçini ! ... 
Ortaya. çıkacak dedikoduyu hiç dü • 
şünmÜyor musunuz.? Fransada, bil has 
sa Pariste bulunuyoruz. 'Fransızlar 
namus işlerinde bir hayli meraklıdır. 
lar. Böyle lekelenen bir kraliçeyi hiç 
bir zaman istemiyeccklerdir. Bir 1~
net sesi yükselecektir. Kraliçe ma. 
suın olsa dahi burada duramaz. Onun 
buradan uza.klaema.sı ise sizin düşme. 
niz, belki de ölmeniz demektir. 

Leonoranın solgun yUzü perdede yl. 
ne gözükmüştü. Fakat bu defaki ba. 
kışıyla "haklıdır'' demek istiyordu. 
Konçini bunu biraz geç anlamıştı. Fa
kat vaziyetini değiştirdi: 

- Haklısınız madam! Bana tehli. 
keyi haber vermiş olduğunuz için sire 
minnettarım. Şimdi ba{jka tUrlü tedbir 
ala.cağım. 

Fausta. tehdit dolu bir sük\ıttan 
sonra: 

- Peki, ne yapacaksınız? : ı 
Konçini alay ederek: 
- Gayet basit ... Evvela fikirlerinizi 

kraliçeye arz.edeceğim,. dedi. 
- Sonra?! .. 
- Sonrası da çok basit. Kraliçe si. 

zc her şahsın evinde hakim olduğunu 
ispat edecektir. 

- Beni Bastil'e himaye ettiğim 
Kont Dangolem'in yanına mı göndere
cek demek istiyorsunuz? 

- Doğru buldunuz madam. Emin 
olunuz, bir defa. oraya gittin!~ mi, is. 
tc:liğiniz kadar söz söylemek için uğ. 
raııınız. Hatta bütün mahpuslar hep 
birden ba~rsalar bile Bastil'in duvar. 

...... --..... ---------------------_,,__. lan o kadar kalındır ki, dı§arı sıza. 

maz. 
Fausta güldü: 
- O halde can çekişen bir gdamm 

sesi hiç duyulmaz değil mi? 
Konçini gaddarane bir tavırla ~a 

etti : 
- Nekadar zeki olduğunuzu çoktan 

beri bilirdim madam. Bakınız, nasıl da. 
anladınız.?.. . 

- O halde beni tevkif etmek liı7.lm
gelecek. 

- Öyle madam. Bundan son derece 
müteessifim, fakat bir defa. hatırıma 
geldi. Bakınız, işler nekadar kolaylık .. 
la düzelecektir. Sizi alıkoyarım, her 
şey olur biler. 

- Demek ben burada §imdi mah. 
pusum. 

Fausta bu eöıleri gtilerek söylemi§. 
ti. Fakat bundan sonra ciddiyetini ta. 
kınarak dedi ki: 

- Biliyor musunuz ki, bundan barb 
çıkar. 

Konçini tehdidi anlıyordu, korkusu 
da pek yok değildi. 

- Ne diyorsunuz. madam. Madem
ki siz esirsiniz. o halde harb başlama. 
dan bitmiş demektir. 

Fausta ciddi bir şekilde cevab ver • 
di: 

- Beni anlamıyorsunuz mösyö. Ben 
mevzu değilim. Kendimin etıir olaca. 
ğını anladım; fakat İspanya ile harb 
olacaktır. 

Konçini bu sözler altında ezilmiş 
gibiydi. Maamafih yine cevab verdi: 

- ispanya ile harb mi? Neden 
harb olsun. Mesele İspanyayı değil, 
prenses Faustayı alakadar eder. 

- Maamafih prenses Fausta, bura. 
da, bugün İspanya Kralı Uçlin~i. Filip 
Hazretlerini temsil eder mösyö. Hem 
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de kra:l hazretleri sizi haberdar etm.i§ 
olacaktır sanıyorum. 

Fakat affedersiniz. Sizin başvekil 
olmadığınızı, hükfunct işlerine karış _ 
madığınızı unuttum. S~z ~inız krali _ J 

çenin dostusunuz, dcğıl mı? O halde, ~ 
gidiniz. Sileriyc yahut Vilervaya veya 
but Poizyo'ya yahut da bilmem kime 
mürar.aat ederek sorunuz. Belki kra.. 
!içenin dostu olmanız dolayısiyle size 
maliımat verirler. İspanya kralı haz. 
retlerinin pek büyük bir salahiyetle 
Fransa.ya bir murahhas göndermek 
Üzt're olduğu evvelce haber verilmiş. 
ti. Bunu bilen nazırlara sorunuz. 

Konçini gittikçe kuvvetsiz kalıyor. 
du: 

- İspanya kralı hazretlerinin böy. 
le bir haber gönderdiğini biliyorum, 
fakat bu fevkalade murahhas prenses 
Davilla ve düEıes dö Soriyentcs cenab. 
!arıdır. Ben prenses Fausta ile düşes 
Soriycntes arasında ne gibi bir bağlı. 
lık olduğunu anhyarnıyorum. 

Fa usta hakim tavrını takınnnstı: 
- Düşes Soriyentes ve prenses Da. 

villa benim ... 
Konçini bu sözlerin tesiri altında e. 

zilirken Fausta lakırdısına devam eL 
mekteydi: 

- Siz,.. Mare§:al Dankr cenahları. 

Hiçbir §ey olmıyan, b:ışveltil olmıyan 
efendi. Bunu söyliyen sizs' niz. Siz ls. 
panya kralının f e\·kalade murahhası -
na tecavüz etmeğe, onu bir cani gibi 
hapsetmeye cesaret ediyorsunuz öyle 
mi? Bana yapı1acak her tecavüzün 
krala karşı yapılmış olacağını düşün. 
mUyor musunuz? İspanya kralı böyle 
bir hareketin hesabını sormıya kalka. 
caktn'; o halde, harb var demektir. 

cenup hudutlannıza. İspanyol kuvvet • 
leri hücum eder, fakat ben öyle za.nne.. 
diyorum ki, siz hazır değilsiniz!.. 

Konçini, her dakika biraz da.ha 
mU§kUl vaziyete giriyordu. SUratle 
geri dönmek liz.nndı. Perdeden gözü. 
ken L€onoranın bafı da bunun 1~ 
lu olduğunu anlatıyordu: 

- Ne demek madam. Biz İspanya. 
ile harbetmek değil, onunla dost ol
mak istiyoruz. Sizin de bunu bil.meniz 
liı.zımdır. 

Fausta ciddiyetle: 
- Evet, kral on üçüncü LuI ile ts.. 

panya kral ailesinden An Dotrişin ve 
diğer taraftan İspanya velia.ht.ı Filip 
ile on Uçilncü Luinin hemşiresi Eliza.. 
betin evlenmeleri konuşulmaktadır. 

Konçini hayret etti: 
- Siz hakikaten çok maliımat sa. 

hibisiniz. Bu mesele burada çok gizli 
tutulmaktadır. Bunu yalnız kraliçe \·e 
ben biliyoruz. Affedel'8iniz madam, 
İspanya kralı tarafından gönderilmiş 
olduğunuzu söylüyordunuz. Prenses 
Faustanm sözlerinden şüphe etmiyo -
rum. Fakat bu vazüeniz için resmi 
kağıdınız var mı? 

- İşte istediğiniz mektuplar! ... 
Dedikten sonra sabahleyin cebine 

koymuş olduğu mektuplan çıkardı ve 
bunlardan birisini Konçiniye uzattı: 

- Kral hazretlerinin biu.at ellerile 
yazmış ve bana göndermiş oldukları 
bir mektup. Okuyunuz mareşal cenap. 
ları, hem de hızlı okuyunuz, eğer bi
risi bizi dinliyorsa ona göre size işa.. 

ret versin!,. 
Konçini, müthiş kadının bütün sır. 

lan bildiğini görünce cevab bile ,·ere. 
medi, m~ktubu okurnıya başladı: 
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PA'RD 'AYANIN KIZl _ !!---
Hizmeti şabanemize liı.zımgelen yar

dımı yaptığınız için şu mektubu gön. 
derirken, sizi her zaman himayeye ha 
zır olduğumu bildiririm. Meharetiniz, 
fevkalade r.ekanız.ı, doğru dilşüncele -
rinizi bildiğim için, bize iyi olacak her 
§eyi yapmanızda siz.i serbest bırakı. 
yorum. 

Yapacağınız veyahut yapılmasını 

lüzumlu göreceğiniz her işi şimdiden 
tasdik ediyoruz. Sir.e yegane tavsiye. 
miz, sizi sevdiğimiz kadar, &izin de bl 
%i sevmenizdir.,, 

Amca.zaden iz 
Kral Filip 

Mektubun oktinması bitince, Fausta 
bUlün k&ğıtları topladı ve Konçininin 
eline verdi. 

Mareşal Dankr bunları okur gibi 
yaparak bundan aonra nasu hareket 
edeceğini düşünüyordu. Kararını ver. 
d ·kten sonra mektuplan hürmetle ia.. 
de etti ve: 

- Bu hal meseleyi tamamen değiı
tiriyor. Biz İspanya ile muharebe yap 
mak fikrinde değiliz. Binaenaleyh :la
panya kralı Filip hazretlerinin mu. 
rahhası düşes dö Soriyentes cenabla. 
rına artık hürmetle muamele etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Konçini bu vaziyetten kolayca kur
tulacağını zannediyordu. Fakat kL 
minle konuştuğunu dUşUnmüyordu. 

Fausta istediğini yapmadan oradan 
ayrılacak bir kadın değildi, kağıtla. 

rı göğsUne yerleştirirken: 
- Demek ~i. istediğimi yapacaksı. 

nız, dedi. 

Ifonçini bilmemezlikten gelerek: 
- Ne istiyorsunuz madam? 
- Diik Dangolemin rerbest bırakıl-

- Pek!li., krali~en derhal 
tab11" 

yeaini iatiyeceğim. arıt"' 

- Eğer kraliçe bu ite de ~ 
caksa. çok bekliyeceğiz, denıektil'· em

- Maamafib kraliçenin taJıliY8 u ,,ıs 
rini imzalamaaınm llzmı olduJUJI 
de kabul ederainiz... ı-r•" 

- Şüphesiz. Fakat sizde orı':;d; 
fmdan iınr.alanmıı ve yalnız ~ yaı ... 
ma.sı kalan kağıtlar yok defıl ,eYl 
Konçinl ben sizi bilirim, l1S b~sı.. 
evvelden düşünen tedbirli bir a 
nız. alJl11"Jf 

Konçini bir defa da.ha yak ~eıtd 
bulunuyordu. Dehtetli bir ınU ,-ıı
olan Fausta. onu elinde adetJ. ~tu. 
yordu; kurtulmaaına tmkA.n yo uııuJ! 

- Benden ıilphe mi ediyort ~jltl 
- Hayır, Konçinl. Fakat sil ııet 

tahakküm.Um altmduınız. -~titO 
istediğimi yaptıracak kadal' ~ ~ 
var. Arzumun geç yapılın d, 
hammUl edemem, ıu klğıdlO 
doldunılmuını tatıyorum· ıssı Jtoll' 

Tamamen maflQb olınUI 0 ~ 
çini ayağa kalktı, Fa~: 
ği kağıdı çekmesinden çıkaı--· 

Fausta bir Amir gibi: e # 
- Hazır oradayken iki taıl 

alınız.. dedi - .. ıı..ıdl ... 
Konçini hiddetten tıtredili teli- ~ 

taat etmek mecburiye~.!erıııe ~ 
kağıdı da aldı. Fauata ~ • 
vam ederek: • 0tıJf":' 

- Şuraya, maaanm orı.uııe ~ 
nuz, dtlk Dangolemin ser~ ~ 
ması için bir klğrt yaznus ,,e 
kil tarihi koyunuz. c!ı ~· 

Konçini titriye titriye klif ~ feıe 
arasıra da Fauataya glzlie9 • .-ti 
sert bakıyordu. JaJldJS"""" 
· Kaİıdı yazılmuı tanıal!' ~ 

cuı...ane1.~~asu:ı:u..~ __________ ma:unı kat'iv:v sonra auata vei'di. ~ 
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Nafia · Vekaletinden: 
12 Birincite§rin 93 7 sah günü saat 1.5 de Ankara da Vekalet malzeme eksilt

me komisyonunda 25500 lira muhammen bedelli font boru ve teferruatı kapa· 
lı zarf usulilc eksiltmeye konmuştur . 

Eksiltme ~artnamesi ve teferruatı 128 kuruş mukabilinde An~<arada Veka
let malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912 lira 50 :Curuştur. 

İ!teklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış 

malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 12 B:rinciteşrin 937 salı günü saat 14 

de kadar vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazmdır. (2915) (5°608) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Lira Kr. 

Yedikulede İmrahor İlyas Bey mahalle ve caddesinde yeni ve cıski 
17 sayılı ve 57 metro 50 santimetre murabbaı arııanın tamamı. 92 
Yedikulede imrahor llyas bey mahalle ve caddesinde eski 11 sayılı 
ve 45 metre 92 santimetre murabbaı a rsanm tamamı. O 36 
Ortaköyde Divanyolu caddesinde kain eski ve yeni 67 ve 67/ 1 sayı-
lı ev ve mağa7.anın 720 de 119 payı 514 50 
Eminönünde Şeyh Mehmet Geyliıni ma hallcsinin Sebzeciler sokağın-
da kain eski 11 yeni 11, 11/ 1 sayılı üstünde odaları bulunan dük-
kanın 8960 da 1622 payı 1719 50 
Kü~ükpazarda Kantarcılar ve Deve oğlu yokuşu sokağında kain es-
ki ve yeni 15 sayılı dükkanın 10 da 5 payı 50 
Merc:mda Yava§ça Şahin mahnlle~inde Uzunçarşı sokağında kain 

eski 163 yeni 240 sayılı dükkanın 84 de 30 payı 133 
Topkapıda Beyazıt ağa mahallesinin Kalaycı 5okağmda kain 17 
sayılı ve 31 metre 55 santimetre murabbaı arsanın tamamı 30 
Orta.köyde Divanyolu caddesinde eski ve yeni 69 ve 71 sayılı fırın 
Ye dükkanın 1/ 3 payı 1-150 

Yukarda ynzılı mallar 10.9.937 cuma ma günü saat 14 de satılacaktrr. 
Satış bedeline istikrazı dahili ve yür.de 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini muayyen vakittı>n evvel yatırarak mezkur 
günde Deftcrdarl:k ~nu Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 

mürnca:ıtları. (F) (5599) 

Nafia Vekaletinden: 

\ 

'Sıv.ıs - Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum arasında yapılmasına lüzum 

görülen muhtelif açıklıklarda yedi adet demir köprünün İn§ası., montajı ''ve !ca. 
bında ripajr,. kapalr zarf usuliyle münakasaya çıkarılmrıtır. ' 

ı - Münakasa 4-10-937 tarihinde saat on beşte Ankarada Vekaletimiz: 
Demiryollar inşaat Dairesindeki münak:ı sa komi~yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu yedi köprünün muhammen b~delleri mecmuu 480051 liradır. 
3 - Muvakkat teminat cem'an 229S2 lira be~ kuruştur 

4 - Eksiltme §artnameıi, mukavclf. projesi, genel şartname ve difer müna
kasa evrakı 24 lira mukabilinde Demir yrıllar inşaat dair~sinden verilmektec\:r. 

5- Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 No.lu kanun mucibince ibrazına mec 

bur oldukları evrak ve vesikaları ve 937 !eneıi için muteber olarak Vekaletimiz· 
den verilmit müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur 

kanunun tarifatı dairesinde hazrrhyarak 4-10-937 tarihinde saat on dörde 
kadar Demiryollar in§aat dairesin deki komisyona makbuz mukabilinne 

vermeleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 

tajını yaı)nış olmak ıartı aranacaktır. 

,. 

laakal 50 metrelik bir demir köprü mon
"2824,, ( 5338) 

"'''' 
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1 Emlak ve Eytam Hankası ilİnları 1 
Tekaüt, Dol ve Yetim maaşları iskontosu 

1 - Eylül - Teıriniıtani devresi maaı iskontosuna l - 9 -937 tarihinde baı· 
lanacaktır . 

2 - Eylülün ilk itç günü harp malullerine tahsis edilmic:tir. Bu günlerde saat 
16 ya kadar müracaat eden malüller maaş !arını ayni günde alırlar. Malullerin 4 
Eylül s?.bahından itibaren yapılan mürac utlar sıraya girer. 

3 - 1 Eylül sabahından ıtibaren müracaat eden diğer maa~ ı1ahiplerine maa~larını 
alacakalrı tarihi gösteren birer numara kağıdı verilir. Bu ::ağıt üstünde yazılı ta
rihten evvel iskon,o muamelesinin ikmali için yapılacak müracaatların hiç bir su-
retle kabul edilmiyeceii ilan olunur. ( 5582) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Leyli Tıp T;ılet-c yuı:1du talebesi için me\·cut şartname ve l'l'~imunesine ;öre 
ı 000 çift ökseli terlik açık eksiltmeye kon :nuştur. 

1-Eksiltme: C.ığnloğlunda Sıhhat ve 1stima Muavenet Müdürlüğü binam 
daki komisyonda 1-9-937 çarşamba günü 14,30 da yapıakaktır. 

2 - Tahmini fiyat: Bir çift terliğin fiyatı 125 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti 93 lira 7 5 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname ve nümuneyi Çemberlitaş civannda Fuatpaşa Türbeo;i 
karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde göreb:tir. Ve ıartnameyi de parasıı: 
olarak alabilirler . 

5 - istekliler cari seneye ait Ticaret 
zıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat 

birlikte belli gün ve saatte Komisyona 

Odası vesikas.iyle 2490 sayılı kanunda ya· 
garanti makbuz veya Banka mektuplariyle 

gr.lmelcri. (5295) 

ıstanbuı Belediyesi i lanları 

Keşif bedeli 908 lira 72 kuru ok.n Kadıköy hcil bniasına yapılacak yıkanma 
yerleriyle helaları açık eksiltmeye konulmuştur. Ke§lf evrakile tartn:ımcıi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazı!ı vesika ve 68 lira ı S 
kuruşluk bir teminat makbuz veya mektubile beraber 1-9-937 çarıamba &ünü 
saat 14 de inimi Encümen de bulunmalıdırlar. (B.) (5283) · 

• .BehJtrinin 'muhammen bedeli --2000 Adet bez taklidi kağıt 9 Kuruıı 
50 .. Matris kağıt 40 ., 

1200 Kilo Anbalij kağıdı 40 ,, 
100 •• Merdane tutkaıl 200 ,, 
150 ,, .Mücellit tutkalı 35 •• 

20 .. Dikiş teli (muhtelif numara) 130 ,, 
1200 Metre mücellit bezi (muhtelif renkte) 38 ,, 

15 Düzüne keten dikiş ipfıği 660 ,. 
10 ,, Bağlama sicimi (ingiliz biçimi yerli) 300 ,, 

3 ,. Tezgah sicimi 300 ,, 
3 ,, Beyaz makara 120 .. 

100 Paket mukavva 750 ,. 
Belediye matbaasına lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı bulunan 

matbaa levazımı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesile nümuneleri leva. 
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılr vesika VP. 

172 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1-9.937 çar. 
şamba günü saat 14 de Daimt encümende bulunmalıdırlar. (B) '5248) 

~ 

iş Bankası asgari 25 lira rnvduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktad\r. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teerın ·t1e Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 
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Bir bahar sabahı 
kadar güzel! 

Çünkü 

Heı ·şeyden 
evVieD cgJlYın<dle 

nkn cıe1Fa 

• o 
Kullanaıak dişleı inin 
sağlamlığını oe göz 
kamaştıran paı lah-

lığını kazandı 

. 

BUtUn dl• ve dl• etlerı arızalarını 

giderdikten ba,ka, a§ız kokuaunu izale 
eder, aaızdakl mikropları temlzllyerek 
sıhhatin ve gUzelllAln aynaaı olan 

• 
aazı bir konca gibi gUzene,t!rlr. 

• ::-.:::.-:::=:::::::::::.-=:::n::::::::: ••• :::::ı:mmı s-..-wıı::::::nr.nı:mam 

~ Satllık çok mUnblt ve kıymetli arazi R 
~= Denizliye tabi Çivril !lçebaylığı civarı KUçUk Mendereııfnde ııazlıktan kurutulma n 
g tahminen (1000) dönUmlUk arazJ. çok ehven bir fiyatla satılıktır. Arazinin matauı H 
:: verim nisbeU l re 200 dilr. Talip olanlann Beflktq Ortabahçe Yaverağa l!IOkak 7 H:• 
:: numarada Bay Erhan Aaım Ezere mUracaatıan. • 
•• 1 
lr. ......................... ,.·--····-·· ..... ·.·: ......... .:::::r--::=ı:-. ..ı:···::····-······-··· .. -···· .. ı .... . .......................................... ---- ·-- .... . .............................. --

'Diş 

2 Eylül 
Perşembe .günü akşamı 

Taksim Beled_iye bahçesinde 
ec · -oky y .,,, ~ an 

11at 
18 inci sanat yıldöoUmtl Istanbulun sayılı ve maruf sa 

arkedaşrarınıo fştlraklle kutlulanacaktır 
Programı çok zengin olan BU GECE için maaalaranızın t•1111"

1 

rica olunur. Telefon : 43703 
" ,.ı, 1 ' • ':.· ",·ı 1111mıı~ıın~aııwıııooııımıııoomoo1111100mıınıı~ooıımıııımu=--------

aeceu O 

KIZ-ERKEK 
Yuva - llk .. Orta kısımları havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca ı• 

Talebe kaydına başoanmıştıır., AceDe edftl1 

Kayıt muamelesi her gün yapıhr. Telefon: 42282 ~ 

~~~~ ~~~~~~~~~~~~--~~------~~~-------

-------· G E C E L· G D N S E L ~~~;; ___ .., 
Kız-Erkek YUCA CJLK o• iSELE İ orta-lı1.-

(Eski : 1 N K 1 L A B) 

Kuranı, DlrektlrU: Nebloilu Hamdi CJOküınnefl re 
Resmi Okull:.ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenle 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 --- ~· 

liıl Lisesi Dire törlüfünden: 
1 - nk, Orta ve Lise kısımlarına gündUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydma bqla.nmıştır. 'dirlet'· 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alıruıcağmdan mektebe girmek lııteyenler bir an evvel müracaat etınelı el' 
3 - Eski talebe eylillUn onuncu gilnüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe ba§vurarak kaydını y 

me!idir. ESki talebenin eylUlün onund:ın sonra yapacakları müracaat kabul edilmlye~elttir. eyıuıUS' 
4 - Sekizinci ve on birinci amıfl.ırm biitilnleme ve engel smavla.n eylfilU.n birinde, diğer aııufların 

yedisinde bqlıyacaktır. 
5 - lsteyenlere mektel: "ı k.ayrt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir • 

Adre!: Şebı:adebaşı polis karakotuarkasr. Telefon: 22534. 

~~--~--~~~~~~--~ 
A D E M i i K T i O A R -4""" 
BEL GEVŞEIKLIGINIE IKA~f?I ve 

·- . "'~' 
Tabletlerl • He .. eczanede arayınız. ~ .. oata kutu•u t2aa Ho .. mobl" J 

Denizyol ları 
l'LETMESI 

Acenteleri: Kara kay - Dprilbaıı 
Tel. 42362. Sirkeci )(Obilrdn Zade 

I•-• Han telefon: 22740 --· 

iz mir 
Fuarı Mü
nasebetile 
FevkalAde Posta 
Mevcut postalara ilaveten ANKA· 

RA Vapuru Eylülün birinci çar,an· 
ba günü saat 15 de Galata rıhtımın
dan kalkarak doiru tzmir'e gidecek· 
tir. Fuar açık bulunduğu müddetçe 
fotoğraflı gidi§ - dönüş bileti alan· 
lara yüzde elli teıuillt yapılmakta
dır. 

Sayın yolcuların Karaköydeki •· 
centalığımu:a müracaat etmeleri. 

(5627) 

DAQANIZ rAIZ Gb:TiRM'~ ---'f ---- -ÇEA [NI ·s f p_ 

' 

... tJO~ 
l\ . ~~tt1 ,..ııt1 

» ' t.IUSUSİ ŞA'2TLAQl'!.IZ r p.ı..I 
GIŞ[L~'2iMiZD'N MALUf1,A ' 
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